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IV. Eredmények 23
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I. BEVEZETÉS

A. Indolszármazékok szintézise

Az indolok a legfontosabb nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek közé tartoz-

nak, amelyek az élő szervezetekben számos biokémiai folyamatnak részei. Az indolgyűrű

éppen ezért számos természetes anyagban megtalálható.1 A természetes indolvegyületek

közül talán a legfontosabb az indigó festékanyag, ami a 19. században az indolok kémiája

kutatásának kiindulópontját jelentette. Azóta már számtalan jól kivitelezhető szintézist

kidolgoztak az indolok előálĺıtására, amiket manapság leginkább benzolszármazékok

ciklizációs reakciójával álĺıtják el. A különféle módszerek közül a Fischer-féle indol-

szintézis a legelterjedtebb nagy volumenű előálĺıtások során is,2 mint például a PVC-

stabilizátorként alkalmazott 2-fenilindol gyártásához.3

Az indolok szintézise ma is intenźıven kutatott terület, ugyanis a biológiailag akt́ıv

szerkezetek nagy változatosságot mutatnak,4 és egyes származékok fontos szerepet

töltenek be az idegi szabályzásban,5 ugyanis bizonyos vegyületek nagy affinitással

kötődnek többfajta receptorhoz is. Éppen ezért, a 2- és 3-szubsztituált indolgyűrűk

a gyógyszeripar számos hatóanyagának fontos részét képezik.6

A 3-szubsztituált indolszármazékok előálĺıtásának egy módja Wu és Song mun-

kacsoportja által vizsgált indolok rézkatalizált keresztkapcsolási reakciója α-amino-

karbonil vegyületekkel, C–H oxidációs stratégián keresztül, amellyel 2-iminokarbonilek

és 2-oxokarbonilek álĺıthatók elő szelekt́ıven, enyhe körülmények között (1. ábra).7

1. ábra. A rézkatalizált kapcsolási reakció két lehetséges reakciója
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Az ilyen jellegű kapcsolási reakciókat számos átmenetifém katalizálja,8,9 azonban

egyre nagyobb figyelmet kapnak az olyan egyszerű megoldások, mint közönséges

rézsók használata katalizátorként, valamint légköri oxigén vagy peroxidok alkalmazása

oxidálószerként.10,11 Ezzel a módszerrel más aszimmetrikus diketonok (vagy más néven

benzilek) is előálĺıthatók, amelyek elővegyületként felhasználhatók biológiailag akt́ıv he-

terociklusos vegyület szintéziséhez.12–14 Az 1. ábrán bemutatott a kapcsolási reakciónak

az előnye más kapcsolásokkal szemben az, hogy egy lépésben megkaphatjuk a ḱıvánt

diketont, és nem szükséges külön izolálni az iminokarbonilt, majd például egy savas

közegben elhidrolizáltatni, amire a molekula egyes csoportjai érzékenyek lehetnek.15

B. Kı́sérleti előzmények

Az 1. ábrán bemutatott rézkatalizált kapcsolási reakció körülményei az előálĺıtani

ḱıvánt terméktől függenek. Iminokarbonilek (3) szintézise esetén 10 mol% CuCl kata-

lizátort, 2 ekvivalens 70 %-os terc-butil-hidroperoxid (TBHP) vizes oldatát és inert ar-

gon atmoszférát kell alkalmazni (A reakció). Oxokarbonileket (4) viszont levegőn vagy

oxigénatmoszféra alatt kapunk, amennyiben 10 mol% CuCl2 és 3 ekvivalens 70 %-os

TBHP vizes oldatát adjuk a reakcióelegyhez (B reakció). Mindkét esetben diklórmetán

(DCM) oldószerben és szobahőmérsékleten játszódnak le a reakciók.

A teljes reakcióprofil alapvetően 3 fő lépésre bontható. Elsőként az α-aminokarbonil

vegyület (1) C–H oxidációja történik meg (2. ábra), majd ezt követi az 1a elektrofil

szubsztitúciója az indolvázra rézkataĺızis mellett.

2. ábra. Az α-aminokarbonil vegyület oxidációja

Ez az iránýıtási szabályoknak megfelelően a 3-as poźıcióba történik, amiből az

α-indol-α-iminokarbonil vegyület (3) képződik (emiatt csak primer aminok karboniljei
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alkalmasak szubsztrátnak az oxidat́ıv kapcsoláshoz).

A harmadik lépésben pedig a keletkezett imin elhidrolizálható α-indol-α-oxokarbo-

nil (4) vegyületté a reakciókörülményektől függően. Az A reakció 12 óra alatt 83 %-os,

a B reakció pedig 18 óra alatt 77 %-os kitermeléssel megy végbe. A B reakcióhoz

használható CuCl is, azonban ekkor a szükséges reakcióidő a duplájára nő. Amennyiben

az A reakció esetében 3 ekvivalens TBHP-ot használunk, a termék egy részét 4-ként

kapjuk meg. Ha pedig a réz(I)-kloridot réz(II)-kloridra cseréljük, akkor már 20 %-ban

4 keletkezik 3 mellett argonatmoszféra alatt.

A szomszédcsoport-hatást vizsgáló ḱısérletek azt mutatták, hogy az aromás gyűrűk

különböző szubsztituensei általában nem befolyásolják nagy mértékben a konverziót,

azonban ha az indolgyűrű nitrogénjén (R4) egy elektronsźıvó csoport van, akkor a kap-

csolási reakció meghiúsul. 3 nem izolálható argongáz alatt végbement reakciónál ab-

ban az esetben, amikor az 1 szubsztrát nitrogénatomján (R1) alifás csoport található

(ekkor a kitermelés is kisebb mértékű, 55 %-os). 18O-izotópjelzett ḱısérletek (amelyek-

ben a levegő és/vagy a TBHP v́ıztartalma részben ilyen izotóppal dúśıtott) alapján

feltételezhetően v́ızből származik a 3 hidroĺızisekor keletkező oxocsoport oxigénatomja.

Külön a hidroĺızis vizsgálatára is végeztek ḱısérleteket különböző körülmények között –

szintén DCM oldószerben és 25 ◦C-on –, amelyek eredményeit az I. táblázat mutat be.

(a-val jelölt reakcióban nitro- és azobenzolt is keletkezett)

Reagensek Körülmény Kitermelés

CuCl2, TBHP levegő 76 %a

CuCl2, TBHP argon 30 %

CuCl2 levegő 16 %

CuCl2, v́ız levegő 22 %

TBHP levegő 21 %

I. táblázat. A körülmények hatását vizsgáló ḱısérletek eredményei

Mivel az A reakcióút esetén nem keletkezik az oxokarbonil származék, az eddigieket

összefoglalva elmondható, hogy CuCl-dal ellentétben a CuCl2 feltételezhetően katalizálja

a képződő 3 hidroĺızisét (B útnál), ami azonban csak erősebben oxidat́ıv közegben megy
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végbe hatékonyan – légköri oxigén és TBHP jelenlétében. Hogy miképp befolyásolják

egymás hatását az egyes komponensek, továbbra is tisztázatlan.

C. Iminek hidroĺızise

Az iminek v́ız jelenlétében elhidrolizálhatók, és a reakció termékeként megkapjuk

a megfelelő aldehidet vagy ketont, valamint egy primer amint. Mivel ez egyensúlyi

folyamatok sorozataként játszódik le, a reagensek arányának és a körülmények megfelelő

választásával a reakció mindkét irányában alkalmazható.

Ha a C=N kötés nitrogénatomjához hidrogén kapcsolódik, akkor legtöbbször az imint

nem is lehet izolálni szintézisekor, ugyanis in situ elhidrolizál vagy polimerizálódik. Ha

a nitrogénatomhoz legalább egy aromás csoport kapcsolódik, akkor azzal stabilizálható

a funkciós csoport. Ezek az ún. Schiff-bázisok, melyek hidroĺızise már nehezebben megy

végbe, és valamilyen kataĺızis (pl. savkataĺızis) szükséges hozzá. A pontos mechaniz-

mus és a sebességmeghatározó lépés függ az adott körülményektől, illetve a nitrogénhez

kapcsolódó csoporttól.16

Az iminek felhasználása igen jelentős szerepet játszik katalizátorok használatánál,

ugyanis számos Schiff-bázis többfogú ligandumként alkotott átmenetifém-komplexe nagy

katalitikus aktivitást mutat különféle reakciókban.17 Ezek a komplexált iminek pedig

akár magas (100 ◦C feletti) hőmérséklet mellett még nedvesség jelenlétében sem bomla-

nak el.18 Ezek alapján elmondható, hogy az iminek v́ızzel szembeni stabilitása elég széles

skálán mozog.

A vizsgált α-iminokarbonilek (3) esetében a v́ızzel szembeni stabilitás többféle szem-

pont szerint is indokolható: egyrészt a C=N kötés nitrogénjéhez kapcsolódó fenilgyűrű a

konjugáció révén csökkenti a kettős kötés polarizáltságát, másrészt pedig az α-helyzetben

levő oxocsoport elektronsźıvó hatást fejt ki a kettős kötésre (3. ábra).
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3. ábra. A funkciós csoport határszerkezetei

Mivel az oxigén nagyobb elektronegativitású, ezért a c rezonanciaszerkezet

valósźınűbb a-nál. A C=N kötés polaritása eleve kisebb a C=O kötéshez képest, és

ez a hatás még inkább csökkenti a polározottságot, s ezzel együtt az imincsoport reak-

tivitását is. Továbbá, ha az R és R’ csoportok helyén is aromás csoprtok találhatók,

akkor az egész molekulára kiterjedt delokalizáció szintén növeli a molekula stabilitását.

Korábban már vizsgálták iminek savas hidroĺızisének kinetikájának pH-függését,20 va-

lamint szalicilaldehid alifás aminokkal képzett Schiff-bázisának réz(II)-ionok által kata-

lizált hidroĺızisét, ahol az amin disszociációját találták sebességmeghatározó lépésnek.19

A rézionok azonban nem csak hidroĺızist, hanem számos oxidat́ıv reakciót kata-

lizálnak, amikben általában a légköri oxigén vesz részt oxidálószerként.24 A réz(I)- és

réz(II)-sók képesek aminok oxigénnel való oxidációját is katalizálni, és ı́gy dimer iminek

vagy akár polimerek is keletkezhetnek.21

Ha melléktermékként anilin (5a) keletkezik, akkor a reakciókörülményektől függően

különféle vegyületekké oxidálódhat oxigén és peroxidok,23 valamint rézionok je-

lenlétében: nitrozobenzol (5d), nitrobenzol (5e), azobenzol (5f), azoxibenzol (5g).22

Az oxidat́ıv folyamatokat a 4. ábra mutatja be.
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4. ábra. Az anilin oxidációja

Így a főtermék oxovegyület 4 mellett számos melléktermék keletkezhet a re-

akcióelegyben, amelyek akár befolyással lehetnek a hidroĺızis folyamatára.
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II. CÉLKITŰZÉSEK

A 3-as helyzetben szubsztituált indolszármazékok előálĺıtására alkalmas C−H

oxidációs rézkatalizált kapcsolási reakció primer terméke, az α-iminokarbonil vegyület

(3) enyhén oxidat́ıv körülmények között elhidrolizál, és fő termékként egy α-oxokarbonil

keletkezik (4).

Munkám során az iminvegyület hidroĺızisét vizsgáltam elméleti úton annak érdekében,

hogy részletesebb betekintést kapjunk arról, milyen módon befolyásolják az egyes

körülmények és reagensek az imin stabilitását. Továbbá célunk a lehetséges reakcióutak

vizsgálata alapján javaslatot tenni a lezajló reakciók mechanizmusára, amivel meg

tudnánk indokolni a ḱısérleti tapasztalatokat. A kapott eredmények ezen ḱıvül seǵıtségül

szolgálhat ennek a kapcsolási reakciónak a továbbfejlesztésében, és kiindulási alapot

jelenthetnek újfajta szintézisek kidolgozásában, amelyekkel egyszerre több szintetikus

lépés is megvalóśıtható viszonylag enyhe reakciókörülmények között.
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III. ELMÉLETI HÁTTÉR

A. A sűrűségfunkcionál-elmélet

A vizsgált rendszerünk elektronikus energiáját a Schrödinger-egyenlet megoldásával

kapjuk, amit a sűrűségfunkcionál-módszerrel közeĺıtünk.

A sűrűségfunkcionál-elmélet (Density Functional Theory, DFT) alkalmazásának

alapját a Hohenberg-Kohn tételek biztośıtják. Az első tétel szerint egy többelektronos

rendszer alapállapotának energiáját egyértelműen meghatározza az alapállapot elekt-

ronsűrűsége (ρ). A második Hohenberg-Kohn tétel értelmében pedig, ha a rendszer

energiáját feĺırjuk az elektronsűrűség funkcionáljaként, akkor az alapállapot elektronsű-

rűsége minimalizálja ezt a funkcionált, azaz egy variációs probléma útján eljuthatunk a

megoldáshoz.25

A vizsgált rendszerünk elektronszerkezetét egy

Ψ(τ 1, τ 2, ..., τ n) (1)

hullámfüggvénnyel ı́rjuk le, ahol τ i = riσi az i. elektron térbeli (ri) és spinkoordinátáját

(σi) tartalmazó vektor. Az elektronsűrűséget (ρ(r)) a következőképpen kapjuk meg a

hullámfüggvényből:

ρ(r) = n ·
+∞∫
−∞

∫
· · ·
∫
|Ψ(τ 1, τ 2, ..., τ n)|2 dτ 2dτ 3 · · · dτ ndσ1 (2)

ahol n az elektronok száma, τ i az i. elektron tér- és spinkoordinátái és σ1 az első elekt-

ron spinkoordinátája. Az elektronsűrűség egy háromváltozós függvény, aminek kezelése

lényegesen egyszerűbb, mint a 4n spinváltozós hullámfüggvényé. Első közeĺıtésben

tehát előnyösebbnek tűnik az energia meghatározása az elektronsűrűség seǵıtségével

a hullámfüggvény-módszerek helyett. Zárt héjú rendszerek esetén a spinkoordináták

kiintegrálódnak az elektronsűrűséget definiáló (2) egyenletben. Párośıtatlan elektront

tartalmazó rendszerek esetén viszont spinpályák használata szükséges. Az egyszerűség

kedvéért a továbbiakban csak a térbeli részét tárgyalom a hullámfüggvénynek, a spin-

koordinátáktól pedig eltekintek.
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Az atommagokból és elektronokból álló teljes rendszer kvantummechanikai léırása

rendḱıvül bonyolult. Ezt a problémát jelentősen leegyszerűśıti a Born-Oppenheimer

közeĺıtés bevezetése, amivel szétválasztjuk az atommagok és az elektronok mozgását.

Az ı́gy kapott Schrödinger-egyenlet az atommagok poźıcióját már csak paraméterként

tartalmazza − vagyis az elektronok szempontjából az atommagok rögźıtettek:

ĤeΨe(r) = Ee(R)Ψe(r) (3)

ahol Ĥe az atommagok Hamilton-operátora, Ψe az elektronok hullámfüggvénye, Ee az

elektronok energiája, R az atommagok koordinátái, r pedig az elektronok koordinátái.

Ez az egyenlet a Ĥe sajátérték-egyenlete is egyúttal (a továbbiakban egyszerűśıtett

jelöléssel):

ĤΨ = EΨ (4)

Bevezetve a bracket-formalizmust, és az egyenletet átalaḱıtva, az energiát a Hamilton-

operátor várható értékeként kaphatjuk meg (normált hullámfüggvény esetén)

E = 〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 (5)

A Hamiton-operátor a következőképpen ı́rható fel:

Ĥ = T̂ + V̂ee + V̂Ne (6)

ahol T̂ az elektronok kinetikus energia operátora, V̂ee az elektron-elektron, V̂Ne pedig

az atommag-elektron kölcsönhatást léıró operátor. A Kohn-Sham tételek értelmében a

fenti kifejezés várható értékére megkapjuk az energia funkcionálját:

E[ρ] =
〈

Ψ[ρ]
∣∣∣T̂ + V̂ee + V̂Ne

∣∣∣Ψ[ρ]
〉

= T [ρ] + Vee[ρ] + VNe[ρ] (7)

A T [ρ] és a Vee[ρ] értéke csak az elektronok számától függ, azonban ezen funkcionálok

explicit alakját nem ismerjük. Ennek kiküszöbölésére Kohn és Sham azt vetette fel,26

hogy vezessünk be egy olyan nem kölcsönható rendszert, amelyben az elektronok között

nem lép fel kölcsönhatás, és helyezzük el őket egy olyan külső potenciállal (Vs) jellemez-

hető térben, ahol a fikt́ıv rendszerünk alapállapotának elektronsűrűsége megegyezik az

eredeti kölcsönható rendszer alapállapotú elektronsűrűségével. Mivel a nem kölcsönható
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rendszerben nem korrelálnak egymással az elektronok, a Schrödinger-egyenlet az alábbi

alakban ı́rható fel:

ĤΨ = (T̂s + V̂s)Ψ = EΨ (8)

ahol T̂s a nem kölcsönható rendszer kinetikus energia operátora, V̂s pedig a külső po-

tenciál (Vs) operátora. A független elektronokból álló rendszer hullámfüggvénye feĺırható

determináns alakban ortonormált φi(r) egyelektron-függvényekkel:

Ψ(r1, r2, ..., rn) =
1√
n!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1(r1) φ1(r2) · · · φ1(rn)

φ2(r1) φ2(r2) · · · φ2(rn)
...

...
. . .

...

φn(r1) φn(r2) · · · φn(rn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(9)

〈φi|φj〉 = δij (10)

A kapott egyelektron-függvényeket Kohn-Sham pályáknak nevezzük, amelyekből

kiszámı́tható a teljes elektronsűrűség:

ρ(r) =
n∑
i=1

|φi(r)|2 (11)

Erre a nem kölcsönható rendszerre már egzaktul megadható a kinetikus energia funk-

cionálja:

Ts[ρ] =
n∑
i=1

〈
φi

∣∣∣∣−1

2
∇̂2φi

〉
, (12)

A valós rendszerre a fenti modellt alkalmazva az energia funkcionálja az alábbi alakban

ı́rható fel:

E[ρ] = Ts[ρ] + Vs[ρ] = Ts[ρ] + J [ρ] + Exc[ρ] + VNe[ρ] (13)

ahol VNe[ρ] az elektron-mag kölcsönhatás funkcionálja:

VNe[ρ] = −
A∑
α=1

∫
Zαρ(r)

|Rα − r|
dr (14)

ebben a kifejezésben A az atommagok számát, Zα az α atommag töltését jelöli. J [ρ] az

elektronok klasszikus Coulomb-kölcsönhatási tagja :

J [ρ] =

∫
ρ(r)ρ(r’)

|r− r’|
drdr’ (15)

12



Exc[ρ] pedig az ún. kicserélődési-korrelációs funkcionál:

Exc[ρ] = (T [ρ]− Ts[ρ]) + (Vee[ρ]− J [ρ]) (16)

aminek defińıció szerint az első tagja a kinetikus korrelációs energiát, a második tagja

pedig a kicserélődési és potenciális korrelációs energiát tartalmazza. Az energia funk-

cionáljában ezzel a taggal tudjuk korrigálni a valós és a nem kölcsönható rendszer közötti

különbséget.

Az energia minimalizálásához a φi egyelektronos függvényeket kell variálnunk azzal a

mellékfeltétellel, hogy egymásra ortogonálisak. Ennek eredményeként az ún. Kohn-Sham

egyenletekhez jutunk:

ĥKSφi =

(
−1

2
∇2 + Vs(r)

)
φi = εiφi (17)

ahol

Vs(r) =

∫
ρ(r’)

|r− r’|
dr’−

A∑
α=1

Zα
|Rα − r|

+ Exc(r) (18)

A kapott egyenletrendszer megoldását iterat́ıv úton (Self-Consistent Field, SCF)

végezzük, melynek eredményként megkapjuk a Kohn-Sham-pályákat (φi), az elektron-

sűrűséget és az energiát.

A módszer használatához azonban szükséges még a Exc[ρ] funkcionál, aminek alakja

nem ismert. A módszerrel kapható eredmények használhatósága viszont ennek a tag-

nak a megfelelő becslésétől függ, amire sokféle elméletet és közeĺıtést kifejlesztettek az

elmúlt évtizedek során. A különböző funkcionálok minőségének osztályzását az ún.

Jákob létrán való elhelyezéssel szokták végezni, amin felfelé haladva folyamtosan nő

a funkcionál komplexitása, számı́tásigénye és természetesen a pontossága is. A létra

teteje a kölcsönhatások egzakt léırását szimbolizálja. A létra lépcsőin felfelé haladva az

alábbi funkcionálcsaládok emĺıthetők:

A lokális sűrűség közeĺıtésen alapuló módszerek (Local Density Approximation, LDA)

a funkcionál kicserélődési részét a Dirac által levezetett homogén elektrongáz egzakt

kicserélődési funkcionáljával közeĺıtik.27 Nýılt héjú rendszerekhez a lokális spinsűrűség-

közeĺıtés (LSDA) alkalmazható, ahol az α- és β-spinsűrűségek külön-külön figyelembe

vehetők. A korrelációs tag számı́tására Vosko, Wilk és Nusair28 dolgozott ki Monte
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Carlo-módszerek alapján interpolációs formulákat, amelyeket VWN-funkcionáloknak ne-

veznek. Ezek a funkcionálok egyszerűek, és a velük végzett számı́tások pontossága a

HF-módszerhez hasonló.

A gradiens-korrigált (Generalized Gradient Approximation, GGA) módszerek az elek-

tronsűrűség inhomogenitásának figyelembe vételével finomı́tják a kicserélődési funkcionál

közeĺıtését, mégpedig az elektronsűrűség gradiensének (∇ρ) beéṕıtésével. Az ún. meta-

GGA funkcionálok ezen ḱıvül a kinetikusenergia-sűrűséggel is számolnak, ezáltal még

jobban léırhatók a nemlokális jellegű kölcsönhatások.

A hibrid, illetve a hibrid–meta-funkcionálok a Hartree-Fock elméletből

származtatható kicserélődési kölcsönhatást is beéṕıtik valamilyen arányban. Ezzel

a megoldással csökkenthető az elektronok önkölcsönhatásának mértéke, ı́gy ezek a

funkcionálok jobb eredményeket adnak.

Igen pontos, de rendḱıvül számı́tásigényes megoldásokat fejlesztettek és fejlesztenek

jelenleg is. Például a Random Phase Approximation (RPA) a betöltött Kohn-Sham

pályák mellett virtuális pályákat is figyelembe vesz; a Range Separation módszer

pedig az elektron-elektron kölcsönhatásokat rövid és hosszú hatótávolságokra osztva

különböző képletekkel közeĺıti azokat.29 Ezen módszerek használata azonban a rendḱıvüli

számı́tásigény miatt még nem terjedt el.

Számı́tásaimhoz az M06 hibrid–meta-funkcionálokat használtam, amelyeket Thular

és csoportja dolgozott ki.30 Az M06 funkcionál átmeneti fémekre és nemfémekre egyaránt

optimalizált, ı́gy használatát átmenetifémet tartalmazó fémorganikus és szervetlen

vegyületek vizsgálatához ajánlják. Vizsgálataimhoz azért ezt a funkcionált választottuk,

mert bizonyos reakciók tartalmaznak rézatomokat is.

B. Bázis

A nemfémes atomok elektronpályáinak léırásához a 6-31+G* bázist31–33 alkalmaz-

tam, ami a belső, zárt elektronhéjak pályáit 6 darab, a külső vegyértékhéjak pályáit

pedig DZ-minőségű (double-ζ) 3+1 darab primit́ıv Gauss-függvénnyel ı́rja le. Ezen ḱıvül
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a nemhidrogén atomokon egy sorozat polarizációs és diffúz függvényt is tartalmaz. A

rézatomokra a LANL2DZ bázist használtam, kiegésźıtve az aug-cc-pVDZ-PP bázis diffúz

és polarizációs függvényeivel.34

A rézatomokon alkalmazott bázis egy DZ (double-ζ) minőségű vegyértékbázis, ami

csak a külső héjakra vonatkozik. Az atomtörzs elektronjait pedig egy pszeudopo-

tenciállal ı́rjuk le.35 Pszeudopotenciálok alkalmazásával a kémiailag inertnek tekint-

hető törzselektronokat egy effekt́ıv potenciállal közeĺıtjük, ami magában foglalja a törzs-

és vegyértékelektronok Coulomb- és kicserélődési kölcsönhatását, valamint az átmeneti

fémek esetén már nagyobb jelentőséggel b́ıró relativisztikus hatásokat is.

C. Az átmenetiállapot-elmélet

A kvantumkémiai számı́tások elvégzésével célunk megtalálni a vizsgált reakció me-

chanizmusát, és rámutatni arra a lépésre, mely meghatározza a reakció sebességét. A

kapott energetikai eredményeket az átmenetiállapot-elmélet36 (Transition State Theory,

TST) seǵıtségével kapcsoljuk a ḱısérletekhez.

Egy A→ B t́ıpusú reakció sebességét az alábbi egyenlettel ı́rhatjuk le:

d[B]

dt
= −d[A]

dt
= k[A] (19)

ahol k a reakciósebességi együttható, ami molekuláris szinten a reakcióegyenletben

szereplő specieszek kvantumállapotainak függvénye. Ebben a feĺırásban A jelöli a

kiindulási anyagok állapotát, B pedig a termékállapot, amelyeket egy átmeneti állapot

(transition state, TS) köt össze.

A TST szerint egy reakció a potenciális energia hiperfelület két lokális minimumhoz

tartozó állapotok között zajlik le, ami a reakciókoordináta mentén a felület egy nye-

regpontján halad keresztül. Ez utóbbi ponthoz tartozó konfigurációt h́ıvjuk átmeneti

állapotnak. Ha feltételezzük, hogy a reakciókoordináta mentén az egyes állapotok

egyensúlyban vannak a reaktánsokkal, akkor a különböző állapotok energiájára alkal-

mazhatjuk a Boltzmann-eloszlást. A reakció sebességi együtthatóját ekkor az alábbi
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módon ı́rhatjuk fel:

k = κ
kBT

h
e−

∆G‡
RT (20)

ahol kB a Boltzmann-állandó, T a termodinamikai hőmérséklet, h a Planck-állandó, R az

egyetemes gázállandó, ∆G‡ a reakció moláris aktiválási szabadentalpiája és a κ pedig az

ún. transzmissziós együttható, amivel figyelembe tudjuk venni, hogy az átmeneti állapot

elérésével milyen arányban kerül a rendszer a termékállapotba.

Az átmenetiállapot-elmélet szerint tehát a reakciók sebességének vizsgálatához a ki-

indulási és az átmeneti állapot szabadentalpiáját kell meghatároznunk.

D. A szabadentalpia számı́tása

A szabadentalpia többféle mennyiségből tevődik össze, és az egyes jelenségekből adódó

hozzájárulásokat különféle módon tudjuk megállaṕıtani. Ezen tagok becslésére azonban

különféle közeĺıtéseket kell bevezetnünk.37

Első körben a vizsgálandó rendszerünket ideális gáznak tekintjük, ami egymással nem

kölcsönható, elhanyagolható térfogatú részecskékből áll. Ezzel az egyszerűśıtéssel a mo-

lekuláris tulajdonságok alapján meghatározható a makroszkopikus rendszer energiája,

ami a független részecskék különböző állapotaiból származik. Ezek az állapotok jel-

lemezhetők a molekulák haladó mozgásával, forgásával, rezgésével és elektronikus

állapotukkal. A forgó és rezgő mozgások léırásához a merev rotátor és a harmonikus

oszcillátor modelleket használjuk.

Az eddig bevezetett három modell összességében jó közeĺıtést ad egy gáz hal-

mazállapotú rendszerre. Mivel oldatfázisban végbemenő reakciókat vizsgálunk, ı́gy a

szolvatációval járó szabadentalpia-változást is figyelembe kell venni. A legnagyobb

hozzájárulást a szabadentalpiához az elektronenergia adja. Összegezve az eddigieket,

a vizsgált rendszerünk moláris szabadentalpiáját az alábbi tagok összegéből kapjuk:

G = NA · E +Gstat + ∆Gsolv (21)

ahol E a molekuláris elektronenergia, NA az Avogadro-állandó, Gstat a szabad részecske

− merev rotátor − harmonikus oszcillátor modell szabadentalpia-korrekciója, ∆Gsolv
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pedig a moláris szolvatálási szabadentalpia-változás. A középső tag (Gstat) kiszámı́tását

a szabadentalpia defińıciója

G = H − TS (22)

alapján végezhetjük. A moláris entalpia (H) és entrópia (S) statisztikus termodinamikai

defińıciójukból szerint számolható ki:37

H = RT + U = RT +RT 2

(
∂ ln q

∂T

)
V

(23)

S = R +R ln q(V, T ) +RT

(
∂ ln q

∂T

)
V

(24)

ahol q(V, T ) a molekuláris part́ıciós függvény. A statisztikus termodinamika tárgyalása

a q(V, T ) molekuláris part́ıciós függvényen alapszik, ami a lehetséges kvantumállapotok

összegéből adódik:

q =
∑
i

gi e
−εi/kBT (25)

ahol gi és εi az i. energiaszint degenerációfoka, illetve energiája. Tehát a part́ıciós

függvény kiszámı́tásához az összes kvantumállapotra szükségünk van. Feltételezve, hogy

az egyes állapotok energiái felbonthatók

εtot = εtrans + εrot + εvib + εel (26)

transzlációs, rotációs, rezgési és elektronikus tagok összegére, a part́ıciós függvényre

szorzatalakot kapunk:

qtot = qtrans · qrot · qvib · qel (27)

Néhány esetet kivéve ez jó közeĺıtésnek bizonyul. Amennyiben azonban eléggé lapos a

potenciálfelület (pl. floppy molekulák esetén), a forgási és rezgési állapotok csatolódnak

és szétválasztásuk problémás. Két potenciálfelület kereszteződésekor pedig már sem az

elektronikus és rezgési állapotok szeparálása, sem a Born-Oppenheimer közeĺıtés nem ad

megfelelő léırást a rendszerre. Az állapotok összegzésénél figyelembe lehetne még venni

a magspin-állapotokat is. Külső mágneses tér hiányában viszont az egyes energiaszintek

degeneráltak, és konstans hozzájárulásuk a part́ıciós függvényhez kiesik a mennyiségek

változásának számı́tásakor. A kémiai reakciók magspinekre való hatásától ugyanis el-

tekinthetünk. A part́ıciós függvény felbontásával az H és az S is a különböző tagok
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összegére bontható a logaritmálás azonossága szerint:

S = R + Strans + Srot + Svib + Sel (28)

H = RT + Utrans + Urot + Uvib + Uel, (29)

ahol az egyes tagok (j-vel indexelve általánosan)

Sj = R ln qj(V, T ) +RT

(
∂ ln qj
∂T

)
V

(30)

Uj = RT 2

(
∂ ln qj
∂T

)
V

(31)

a. A transzlációs part́ıciós függvény

A qtrans az alábbi alakban ı́rható fel:

qtrans =

(
2πmkBT

h2

) 3
2

· V (32)

ahol m a molekulatömeg, V pedig a térfogat, ami a részecskék számától (N) függ. A

rendszerünket egységnyi moláris mennyiségű ideális gázként kezelve a part́ıciós függvény

átalaḱıtható az alábbi formába:

qtrans =

(
2πmkBT

h2

) 3
2 kBT

p
(33)

Ebből a transzlációs tagok:

Strans = R

(
ln qtrans +

3

2

)
(34)

Utrans =
3

2
RT (35)

b. A forgási part́ıciós függvény

A molekulaforgás tárgyalása többféle esetre bontható a szimmetria szerint merev

rotátor modellen belül:

1.) egyetlen atom esetén a part́ıciós függvény egységnyi, ı́gy a forgás nem ad járulékot
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az entalpiához és az entrópiához.

2.) lineáris molekulák esetén a forgási part́ıciós függvény:

qrot,lin =
8π2kB
h2σ

T · I (36)

ahol I a tehetlenségi nyomaték, σ pedig a szimmetriaszám, ami megadja mole-

kula megkülönböztethetetlen orientációinak számát. Ebből a rotációs hozzájárulás az

entrópiához és az entalpiához

Srot,lin = R ln (qrot,lin + 1) (37)

Urot,lin = RT (38)

3.) nemlineáris molekulákra általánosan az aszimmetrikus pörgettyű forgási part́ıciós

függvényét ı́rhatjuk fel:

qrot =

√
8π3kB
σ2h2

T 3 · IA · IB · IC (39)

ahol Ij (j = A,B,C) a főtehetetlenségi nyomatékok. Ez alapján a forgási entrópia- és

az entalpiajárulékok:

Srot = R

(
ln qrot +

3

2

)
(40)

Urot =
3

2
RT (41)

c. A rezgési part́ıciós függvény

A harmonikus oszcillátor modell alapján a rezgési part́ıciós függvény az alábbi

formában ı́rható fel:

qvib =
K∏
i=1

e−hνi/2kBT

1− e−hνi/kBT
(42)

ahol K a szabadsági fokok száma és νi az adott szabadsági fok rezgési frekvenciája. A

rezgés hozzájárulása az entrópiához és az entalpiához:

Svib = R

K∑
i=1

(
hνi/kBT

ehνi/kBT − 1
− ln

(
1− e−hνi/kBT

))
(43)

Uvib = R

K∑
i=1

hνi
kB

(
1

2
+

1

ehνi/kBT − 1

)
(44)
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d. Az elektronikus part́ıciós függvény

A teljes part́ıciós függvény valamennyi elektronikus kvantumállapotot összegzi:

qel =
∑
i

di e
εi/kBT (45)

ahol εi az i. szint energiája és di ennek a szintnek a degeneráltsági foka. Mivel legtöbbször

az alapállapot és gerjesztett állapotok között nagyobb az energiakülönbség, mint kBT ,

ezért feltételezhetően a magasabb energiájú állapotok számbavétele elhanyagolható. Az

alapállapot energiáját pedig nullszintnek választva az elektronikus part́ıciós függvény a

molekula spin multiplicitására (d0) egyszerűsödik.

qel = d0 (46)

Mivel ez a függvény nem hőmérsékletfüggő, ı́gy csak entropikus járulékot ad:

Sel = R ln d0 (47)

E. Oldószerkorrekció

A szolvatációval járó szabadentalpia-korrekció számı́tásához az SMD-modellt

alkalmaztam.38 Ez a modell az oldószert implicit módon, egy izotróp kontinuumként

kezeli, amit relat́ıv permittivitásával jellemezhetünk. A vizsgált részecskét ennek a

közegnek egy üregében helyezzük el, melynek méretét a részecske atommagjaira illesztett

gömbök szuperpoźıciója határozza meg. Az oldószer és az oldott anyag között fellépő

kölcsönhatásokat a modell alapvetően két taggal ı́rja le. Az elsőt ezek közül, a kölcsönös

polarizációból adódó kölcsönhatást az önkonzisztens reakciótér (Self-Consistent Reaction

Field) alkalmazásával kapunk meg, mely magában foglalja a részecske töltéssűrűsége

(erre a töltéssűrűségre vonatkozik a módszer nevében a D, mint density) alapján

feĺırható nemhomogén Poisson-egyenlet megoldását. A második tag pedig a közeg és

a szolvatált részecske közötti rövid hatótávolságú kölcsönhatásokat közeĺıti, mint a
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határoló felületen fellépő atomi felületi feszültség. Ez a hozzájárulás azzal a felülettel

arányos, ami a létrehozott üreg körül elérhető az oldószermolekulák által.

F. Az alkalmazott számı́tási módszer

Az vizsgált reakció elméleti úton történő tanulmányozásához a Gaussian09 prog-

ramcsomag használatával végeztem a kvantumkémiai számolásokat. A feltételezett re-

akcióutakban szereplő intermedierek és átmeneti állapotok szerkezetét a DFT-módszer

alapján kerestem meg, a potenciális energia felületen való mozgással. Annak el-

lenőrzésére, hogy egy átmeneti állapot mely két intermediert köti össze, a TS geo-

metráján a reakciókoordináta mentén egy kis elmozd́ıtást végeztem, majd ezután op-

timáltam a szerkezetet. Ez az IRC-hez (Internal Reaction Coordinate) képest egy ez

egy kevébbé jól definiált útvonalon történik, viszont ı́gy sokkal kisebb számı́tásigénnyel

kapjuk meg a ḱıvánt eredményt. A geometriák optimálását és az energiaszámı́tást

ugyanazon az elméleti szinten végeztem, az M06 hibrid–meta funkcionált és a korábban

emĺıtett bázis alkalmazásával. A szabadentalpia becslése a szabad részecske – merev

rotátor – harmonikus oszcillátor modell keretein belül történt 25 ◦C hőmérsékletre és 1

mol/dm3-es koncentrációnak megfelelő nyomásra vonatkoztatva. Az oldószerhatásból

eredő korrekciót pedig az SMD-modell használatával számı́tottam a gázfázisú geo-

metrián.

Az alkalmazott módszer és bázis ellenőrzésére tesztszámı́tásokat végeztem. A DFT-

módszerek hibája ugyanis nehezen becsülhető, mivel nem lehet tudni, hogy az alkalma-

zott kicserélődési-korrelációs funkcionál mennyire tér el az egzakt léırástól. A különböző

funkcionálokat általában valamilyen vegyületcsalád, adott atom- vagy funckiós csoporto-

kat tartalmazó rendszerek alkalmazásához optimalizálják. További szempont lehet még

bizonyos kölcsönhatások vagy tulajdonságok megfelelő léırása, figyelembe vétele, illetve

a vizsgálni ḱıvánt rendszer mérete is. Éppen ezért, ellenőriznünk kell a módszerünk

használhatóságát megb́ızható, nagy pontosságú, vagy jól ismert hibával rendelkező

eredményekkel való összehasonĺıtással. A magas szintű módszerek nagyságrendekkel

nagyobb számı́tásigénye miatt azonban általában csak kisebb rendszereken elvégzett
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számı́tások eredményei elérhetők.

A használt metódust a CuNO2 és a CuNO+
2 izomerein teszteltem, amelyekre az iroda-

lomban rendelkezésre állnak CCSD(T) módszerrel és a Cu: 21s15p10d6f4g/8s7p5d3f2g;

O,N: 14s9p4d3f/5s4p3d2f bázissal számı́tott energiák.40 A fenti korrelációs modellel és a

miáltalunk használt M06 funkcionállal kiszámolt relat́ıv energiák különbségeire kapott

átlagokat az II. táblázat tartalmazza – 3-3 intermedier és egy, illetve két átmeneti állapot

alapján. MSE (Mean Signed Error) az eltértések átlagát, MUE (Mean Unsigned Error)

az átlagos eltérést, ∆∆EMAX pedig a legnagyobb eltérést jelöli:

II. táblázat. A módszer tesztelésének eredménye

Vizsgált vegyület: CuNO2 CuNO+
2

MSE / kcal ·mol−1 0.7 –0.5

MUE / kcal ·mol−1 2.1 0.8

∆∆EMAX/ kcal ·mol−1 2.8 -1.4

Bár a nýılt héjú CuNO2 esetében valamivel nagyobb különbséget tapasztaltam, az

eredmények összességében csak kis eltéréseket mutatnak, ı́gy a kiválasztott módszer

és bázis alkalmazható a további számı́tások kivitelezéséhez. Elvégeztem továbbá a

bázis-szuperpoźıcióból adódó pontatlanság becslését is a 13. ábrán látható lépésre, ami

3.2 kcal/mol-nak adódott. Az alkalmazott oldószermodell hibája 1.0 kcal/mol semleges,

illetve 4 kcal/mol ionos vegyületekre.38

22



IV. EREDMÉNYEK

Az α-iminokarbonilok hidroĺızisét az 1-fenil-2-fenilimino-2-(1H-indol-3-il)-etanonon

(3a) tanulmányoztam a B reakció körülményeinek figyelembe vételével (5. ábra).

5. ábra. Az 1-fenil-2-fenilimino-2-(1H-indol-3-il)-etanon vizsgált reakciója

A 3a hidroĺızisének vizsgálatát az M06 funkcionál használatával végeztem, ugyanis bi-

zonyos részreakciók tartalmaznak rézatomokat. Így annak érdekében, hogy a különböző

utakat ḱısérő szabadentalpia-változásokat össze lehessen hasonĺıtani, az eredmények

tárgyalása során ezzel a funkcionállal kapott energiákat használtam fel.

Mechanizmusok keresését különféle reakcióutak felálĺıtásával kezdtem, figyelembe

véve, hogy milyen reagensek vannak jelen a rendszerben, majd egyesével megvizsgáltam

a különböző utak lépéseit.

A. A savkatalizált hidroĺızis

A feltételezett mechanizmusok közül a klasszikus savkatalizált hidroĺızis modellezését

választottam kiindulási pontnak a 6. ábrán bemutatott reakcióút szerint:
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6. ábra. A savkataliált hidroĺızis mechanizmusának első része

A imin (3a) savas hidroĺızise a C=N kötés aktiválásával kezdődik, mégpedig a

nitrogénatom protonálásával. Ezt követően kézenfekvő lenne egy v́ızmolekula (mint

nukleofil) támadása a pozit́ıv töltésű, immár protonált imin (3b) kettős kötésének

szénatomjára, azonban egy ilyen intermedierre nem kaptam stabil szerkezetet – a

használt módszer nem talált lokáis minimumot a potenciális energia felületen. Így a

következő lépésben egy v́ızmolekula add́ıciója történik a kettőskötésre, amivel kialakul

a protonált félaminál intermedier (3c). Mivel az add́ıció során egy pozit́ıv töltésű ion-

hoz kötődik át a v́ızmolekulában felszakadó O–H kötés hidrogénatomja, és az átmeneti

állapotban egy eléggé fesźıtett gyűrűs szerkezet alakul ki (3cTS1), várhatóan kisebb

aktiválással tud megvalósulni ez a lépés, hogyha mindez több v́ızmolekulán keresztül

történik (3cTS2).

A 3c hidroĺızise ezt követően kétféle úton mehet tovább. A 7. ábra alapján a szén-

nitrogén kötés disszociációjával a diketon protonált formája (3e) és az aromás primer

amin (5a) keletkezik, majd a folyamat a oxoketóniumion deprotonálásával végződik.
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7. ábra. A 3c disszociációja

A másik lehetőséget a pedig a 8. ábra mutatja be, ami szerint a 3c először depro-

tonálódik, majd a félaminálon (3d) egy átprotonálódás történik hidrogénhidakkal össze-

kapcsolt szerkezeteken keresztül (4a-TS)a szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoportról a

nitrogénatomra. Ezzel egy időben meg is szűnik a C–N kötés. Ebben az esetben szintén

előnyös, ha több molekulán keresztül játszódik le folyamat, ugyanis ekkor a nagyobb

méretű rendszeren kisebb mértékű a töltésszétválás.

8. ábra. A félaminál v́ızhidon keresztüli átprotonálása

Erősen savas közegben a 3a protonálódása bázikus jellege miatt entalpikusan igen

kedvező. A 3b-n a pozit́ıv töltés nem lokalizálódik valamelyik atomra, hanem szétoszlik

a kiterjedt konjugált rendszeren. Ez csökkenti a protonálás polarizáló hatását a C=N

kötésre, és feltehetően emiatt magas a v́ızadd́ıció aktiválási gátja. Mivel savas közegben

nem előnyös 3c deprotonálódása, ı́gy a termékekig a kis aktiválást igénylő disszociáción

(4b-TS) keresztül jutunk el. A B reakció közegében nincsen jelentős mennyiségű

ásványi sav vagy valamilyen erős szerves sav, ı́gy az oldat oxóniumion-koncentrációja

jóval kisebb egy erősen savas oldathoz képest. A v́ız autodisszociációját pedig nem
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könnyű léırni az alkalmazott módszerrel. Az oxónium- és hidroxidionra kapott energiák

alapján ugyanis irreálisan nagy energiabefektetéssel járna egy v́ızmolekula szétszedése

(vizes oldószermodell alkalmazása esetén is), ami az ionok töltésének kedvezőtlen lo-

kalizáltságából adódik. Jobb eredményeket ezért nagyobb klaszterek használata esetén

kapnánk, illetve a környező oldószermolekulák explicit figyelembevételével. Vizsgálatom

során nem végeztem ilyen jellegű számı́tásokat, azonban a későbbiekben érdemes lenne

ezzel a problémával behatóan foglalkozni.

Emiatt a v́ız helyett kerestem más, a reakcióelegyben megtalálható protonforrásokat.

Bár a kapcsolási reakcióban (1. ábra) az indolt (2) feleslegben alkalmazzák, ez a vegyület

túl gyenge sav, ı́gy általa a 3a megprotonálása +33.3 kcal/mol befektetést igényel. A

rendszerben viszont jelen van réz(II)-klorid is, ami jól ismerten savasan hidrolizál vizes

közegben.

Ezzel kapcsolatban elsőként azt vizsgáltam meg, hogy milyen specieszként stabilabb

a réz(II)-klorid DCM-ban. Az 1, 2, 3 és 4 v́ızligandummal koordinált komplexek közül a

közel śıknégyzetes térszerkezetű CuCl2(H2O)2 speciesz bizonyult a legstabilabbnak.

A CuCl2(H2O)2 az (48) egyenlet szerint hidrolizál:

CuCl2(H2O)2 
 [CuCl2OH]− + H3O
+ (48)

A képződő anion csak 3 ligandumos. Negyedik ligandumként még egy v́ızmolekulát is

koordináló komplex ugyanis nem stabil. Egy ilyen kiindulási geometriánál v́ızmolekula

eltávozott a belső ligandumszférából az optimálás során. A réz(II)-klorid komplex hid-

roĺızisével a 3a megprotonálása már csak 11.8 kcal/mol befektetést igény, azonban a

v́ızadd́ıcióhoz még ı́gy is legalább 40 kcal/mol-os aktiválás szükséges a kiindulási szinthez

képest (9. ábra). Ez alapján nem valósźınű, hogy a rézionok jelenléte a savas kataĺızisen

keresztül seǵıtené az imin hidroĺızisét, ugyanis a B reakció körülményei mellett a gátolt

e mechanizmus alapján lejátszódó v́ızadd́ıció.
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9. ábra. A vizsgált közegben lejátszódható savkatalizált hidroĺızis szabadentalpia-

diagramja

A C=N kötés aktiválható a nitrogénatom nemkötő elektronpárjához koordinálódó

rézion által is (10. ábra).

10. ábra. A CuCl2, mint Lewis-sav által katalizált v́ızadd́ıció

A kettős kötésre történő v́ızadd́ıció aktiválási gátjának magassága ekkor csak némileg

kisebb, mint 3b esetében. Így ez alapján a réz(II)-klorid Lewis-savként nagyobb kata-

litikus hatással b́ır 3d képződésére, mint egy erős sav. Ha több v́ızmolekulán keresztül

történik a v́ızadd́ıció, várhatóan még kisebb aktiválási gát átlépése szükséges.
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Egyeśıti a protonálás és a koordináció előnyeit egy olyan eset, amikor egy pozit́ıv

töltésű réz(II)-komplex kapcsolódik 3a-hoz. Ehhez egy kloridionnak kell elhagynia a réz

ligandumszféráját, azonban ez a lépés nagyon kedvezőtlen DCM-ban a töltésszétválás

miatt. Kisebb energiabefektetéssel jár a disszociáció, ha egy másik rézionnak adódik át

a kloridion, ám még ı́gy is 34.7 kcal/mol aktiválást igényel ez a folyamat:

2 CuCl2(H2O)2 → [CuCl(H2O)2]
+ + [CuCl3]

− + 2 H2O (49)

A v́ızadd́ıció a rézkomplex ligandumszférájából is történhet, aminek folyamatait a

11. ábra mutat be. Ekkor a CuCl2(H2O)2 (7a) egyik v́ızliganduma ledisszociál a komp-

lexről (7b), majd a másik megprotonálja az imint (7c, 3b). A többszörösen pozit́ıv

töltésű átmenetifém-ionok polarizálni képesek a körülöttük levő ionok és molekulák

elektronfelhőjét. A réz(II)-kloridhoz koordinálódott v́ızligandumok O–H kötései ezért

gyengébbek a közegben levő többi v́ızhez képest, s ı́gy a savasabb jellegű csoportról

könnyebben disszociál egy proton. A visszamaradt komplexanion (7c) hidroxilcsoportja

pedig ezután szintén könnyebben alaḱıtja ki a C–O kötést egy ”szabad” v́ızmolekulához

képest, ugyanis már előtte megtörtént az oxigén deprotonálása egy kisebb aktiválási

gátú úton, s megkapjuk a hidroĺızis köztitermékét, a félaminált (3d).

11. ábra. A hidroĺızis első részének CuCl2(H2O)2 komplex által katalizált mechanizmusa

Ezen az úton egy viszonylag alacsony, 20.4 kcal/mol aktiválást igénylő gáton keresztül

kapjuk meg az imin hidroĺızisének köztitermékét.
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A TST alapján adható egy becslés, hogy adott hőmérséklet, reakcióidő és konverzió

esetén mekkora lehet az az aktiválási gát, amelyen még át tud jutni a rendszer a meg-

adott idő alatt. Az átmeneti állapot kialakulását elsőrendű kinetikával közeĺıtve, a szo-

bahőmérsékleten lejátszódó imin hidroĺızisére 36 óra után kapott 76 %-os kitermeléssel

számolva a reakciósebességi együttható k = 1.1 · 10−5 s−1. Alkalmazva a (20) egyen-

letet, a gátmagasságra ∆G‡max = 24 kcal/mol adódik. A κ = 1 esetén TST-vel kapott

eredmény egy felső becslést ad, ugyanis a transzmissziós együtthatót (κ) értékét nem

ismerjük.

Az eddigi utakat összehasonĺıtva az utóbbi rézkatalizált reakcióút bizonyul a leg-

jobbnak az hidroĺızis első felére, ami ráadásul a becsült maximális aktiválási szabaden-

talpiához képest kisebb gáttal rendelkezik.

A réz koordinációja a 3d intermedierhez többféleképpen is megvalósulhat: az

amincsoport nitrogénjéhez (6b), valamint a szomszédos oxo- és hidroxilcsoportok

oxigénatomjaihoz (6c).

12. ábra. A 6c térszerkezete

A 3d és 7a együttes energiaszintjéhez képest mindkét komplex kialakulása esetén

stabilabb állapotokat kapunk (4.3, illetve 7.6 kcal/mol-lal). A v́ızligandumok felszaba-
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dulásával mólszámnövekedés történik, ı́gy a réz koordinálása a félaminálhoz entropikusan

is kedvezett. A lehetséges szerkezetek közül a 6c kialakulása a legkedvezőbb, tehát ekkor

a legnagyobb a koordinációval járó kölcsönhatás mértéke. A 6c térszerkezetét a 12. ábra

szemlélteti, amin látható, hogy a rézion köré ebben az esetben is szinte śıknégyzetes

alakban koordinálódnak a donorligandumok.

A továbbiakban a félaminál hidroĺızisét is katalizálhatják a réz(II)-ionok. Mivel

lényegében csak egy protonátmenetnek kell lejátszódnia ahhoz, hogy megkaphassuk a

termékeket, a réz jelenléte a koordináció által befolyásolhatja ezt a folyamatot. A

klasszikus savas hidroĺızishez hasonlóan a 6c disszociálhat egy protonálódás után vagy

hidrogénhidas protontranszferálás mellett (13. ábra). A komplexált vegyület már nehe-

zebben protonálható, mivel a koordináló rézion polarizálja a molekula kötéseit, és ı́gy

csökken a nitrogénatom bázisossága. Ez a hatás ellenben a hidroxilcsoport savasságát

növeli.

13. ábra. A 6c protontranszferrel seǵıtett disszociációja

Szintén a C–N kötés felszakadásával jár, ha az átprotonálás közvetve történik

(14. ábra): előbb az OH-csoport disszociál, majd az anion amincsoportjának proton-

felvételével párhuzamosan eltávolodik egymástól a termék 4a és az aromás amin (5a).
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14. ábra. A 3d réz(II)-komplexének deprotonáláson keresztüli bomlása

A 3d hidroĺızisének különböző útjait a 15. ábra hasonĺıtja össze:

15. ábra. A 3d átprotonálásának aktiválási gátjait összehasonĺıtó szabad-

entalpia-diagram

A grafikon bal oldala a 3d-re, jobb oldala pedig rézkomplexére vonatkiozik. Az

ábráról leolvasható, hogy a komplexálódás szinte egyáltalán nincs hatással a proton-

transzferen kereszüli folyamatra (4a-TS és 6-TS). Elég közel van egymáshoz ugyanis a
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donor OH-csoport és az akceptor amincsoport. A rézion ezért hasonló mértékben be-

folyásolja a savasság erősödését és a bázicitás gyengülését ezeken a csoportokon. Ha nem

egyszerre történik a H+-ion leadása és felvétele, akkor csak a deprotonálást tekintve jóval

nagyobb a két folyamat energetikai különbsége 3d és a 6c esetében: a 6d lényegesen sta-

bilabb fémkomplex-anionként, mint 3e, ami a deprotonált félaminál (3d) anionja. Így

amennyiben jelen van a közegben egy megfelelően erős bázis (pl. egy másik imin), akkor

ez a részfolyamat nem igényel nagy energiabefektetést, és 3a rézkatalizált hidroĺızisének

sebességét a félaminál intermedier kialakulásához vezető lépések határozzák meg. A

vizsgált reakcióutakat összevetve a 3a hidroĺızise a CuCl2(H2O)2 által katalizált mecha-

nizmus szerint a legkedvezőbb, aminek a legynagyobb aktiválási gátja 20.4 kcal/mol.

Ezt reakcióutat ḱısérő szabadentalpia-változásokat a 16. ábra mutatja be (a 6c → 6d

folyamatban ideiglenes leadott proton egy 3a-nak adódik át):

16. ábra. A rézkatalizált hidroĺızis szabadentalpia-diagramja

A kapott eredménnyel ellentétben, CuCl2 katalizátor alkalmazása esetén csak

20 %-ban keletkezik 4a argon alatt. Ez pont kétszerese a katalizátor alkalmazott

mennyiségének. Megvizsgálva a 17. ábrán látható reakciót, a réz(II)-klorid dianilinkomp-

lexének (7d) képződése nagyon kedvező folyamat: 17.4 kcal/mol energiafelszabadulással

jár.
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17. ábra. A CuCl2(NH2Ph)2 komplex (7d) keletkezésének folyamata

Így amennyiben a hidroĺızis során a képződő anilin koordinálódik a rézionhoz, ak-

kor egyrészt csökken a központi fématom polarizálóképessége, mivel a nitrogén jobb

elektrondonor az oxigénhez képest, s emiatt már kevésbbé savas a központi fématom

által koordinált v́ızligandum. Másrészt pedig két anilin koordinációja esetén az aromás

gyűrűk között kialakuló diszperziós vonzás rögźıti a komplex térszerkezetét, aminek

térszerkezetét a 18. ábra mutatja be. A jóval nagyobb térigényű komplex már nehezeb-

ben fér oda az egyébként is sztérikusan zsúfolt C=N kötéshez. Ennek eredményeképp

a termékként keletkező 5a dezaktiválja a réz(II)-ionok katalizáló hatását 7d vegyületet

képezve.

18. ábra. A CuCl2(NH2Ph)2 komplex térszerkezete

Légköri oxigén és/vagy TBHP feleslegének jelenlétében viszont az anilin oxidációjával

fel tud bomlani ez a stabil szerkezet. Ezzel felszabadulnak a réz(II)-ionok, amelyek

ezután ismét részt vehetnek katalitikus folyamatokban.
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Az A reakcióban alkalmazott CuCl-katalizátor mellett viszont egyáltalán nem kelet-

kezik 4a.7 A réz(I)-ion kisebb töltése révén kevébbé polarizál az oxidáltabb formájához

képest, és belső liganumszférájába is legfeljebb csak két ligandumot koordinál. Emiatt

ennek a vegyületnek feltehetően nincsen hatása a 3a hidroĺızisére.

Levegő- vagy oxigénatmoszféra alatt a réz(I)-klorid is katalizálja 4a képződését,

azonban csak jóval nagyobb reakcióidő alatt. Redoxfolyamatokban ideiglenesen fel-

oxidálódhat réz(II)-ionná, viszont feltehetõen kis valósźınséggel hidratálódik eközben

a DCM-os közegben (a CuCl vizben egyébként is rosszul oldódó vegyület). Így jóval

kisebb hatékonysággal képes ez a vegyület is katalizálni a v́ızadd́ıciót.

B. Gyökös mechanizmusú reakcióutak

A vizsgált rendszerben jelen levő TBHP bomlásából keletkező hidroxilgyökök

különféle gyökreakciókat ind́ıtanak el, amelyek során a támadott vegyület maga-

sabb oxidációs állapotba kerülhet. Egy ilyen jellegű oxidáció a vizsgált iminnel is

megtörténhet. A gyökös reakciók közül elsőként a 19. ábrán bemuatott, egy OH-gyök

által iniciált folyamatot vizsgáltam:

19. ábra. A hidroxilgyök támadása 3a-ra

A TBHP homolitikus disszociációja viszonylag nagy energiabefektetéssel jár

(29.0 kcal/mol), ı́gy a szabad hidroxilgyökök koncentrációja feltehetően elég kicsi az

oldatban. Amennyiben rézionok is jelen vannak a reakcióelegyben, akkor katalitikus

hatást fejtenek ki a peroxid bomlására.41 Ezt figyelembe véve feĺırtam néhány lehetséges

folyamatot: A fenti reakciókat ḱısérő szabadentalpia-változásokat a III. táblázat tartal-

mazza:
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III. táblázat. A hidroxilgyök képződését generáló folyamatok energetikai összehasonĺıtása

Reakció: ∆rG / kcal ·mol−1

(1.) tBuOOH → tBuO·+ ·OH 29.0

(2.) 1
2

tBuOOH + 1
2 H2O → 1

2
tBuOH + ·OH 22.3

(3.) tBuOOH + [CuCl2]
− →

[
CuCl2(O

tBu)
]−

+ ·OH 25.1

(4.) tBuOOH + CuCl2(H2O)2 → CuCl2(H2O)(OtBu) + H2O + ·OH 24.3

(5.) tBuOOH + CuCl → CuCl(OtBu) + ·OH 16.1

Ezek reakciók közül a III. táblázat (5.) egyenlete szerinti, CuCl-dal támogatott

folyamat igényli a legkisebb aktiválást egy hidroxilgyök létrehozásához TBHP-ból. A

későbbiekben ezt a folyamatot # jellel jelzem a szabadentaplia-diagramon.

Ha a reakcióhoz réz(II)-kloridot használunk fel, akkor is lehet jelen ilyen vegyület

a rendszerünkben. Egy korábban már végbement hidroĺızis során keletkezett másod-

lagos termék (pl. anilin) oxidációja ugyanis egyelektronos folyamatokon keresztül is

megtörténhet – ezáltal a réz(II)-ionok egy része réz(I)-ionná redukálódhat.

Megvizsgáltam továbbá, hogy befolyásolja-e egy hidroxilgyök támadását a 3a-ra, ha

az iminhez egy réz(II)-klorid koordinálódik (20. ábra).

20. ábra. A hidroxilgyök támadása 3a-ra

A kétféle eset összehasonĺıtását a 21. ábra szemlélteti:
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21. ábra. A 3a OH-gyök támadását ḱısérő szabadentalpia-változások

Mivel 6a képződése kedvező folyamat, ı́gy a reakcióelegy kiindulási állapotát az

addukt energiaszintje határozza meg. Az átmeneti állapot (9a-TS) elérése ekkor

4.3 kcal/mol-lal nagyobb aktiválást igényel, mint a szabad imin esetében (8a-TS). Mivel

a réz(II)-klorid csak katalitikus mennyiségben van jelen, a 3a-nak mindössze csak egy

része komplexálódhat. A reakció éppen ezért a 8a-TS-n keresztül fog haladni, s majd

ahogyan fogy a kiindulási anyag (3a), úgy tolódik el a komplexképződési egyensúly is a

visszairányba.

A keletkezett 8a ezt követően többféle módon reagálhat el. Képzőhet belőle a 3d

félaminál, amennyiben egy v́ızmolekula átadja az egyik hidrogénjét az iminszármazék

nitrogénjének (22. ábra). Ekkor visszakapjuk a hidroxilgyököt, ı́gy ez a folyamat katali-

tikus az OH szempontjából. A hidrogéngyök transzfere azonban 35 kcal/mol befektetést

igényel, emiatt ez az út nem kedvező.
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22. ábra. A gyökátadó lépés

Amennyiben a 8a gyökre egy másik hidroxilgyök is támad, akkor egy oxidáltabb

állapotú félaminált (8b) kapjuk (23. ábra).

23. ábra. Az oxidat́ıv hidroĺızis köztitermékének keletkezése

A lépés aktiválási energiájára nem tudunk becslést adni, ugyanis két különböző mul-

tiplicitású állapot potenciálfelületei közötti átmenetet a használt módszerrel nem tudjuk

léırni. Ebben a reakcióban egy gyökrekombináció történik, ami általában kedvező folya-

mat, és feltételezhetően könnyen végbemegy.

A második hidroxilgyök a korábban visszamaradt CuCl(OtBu) hidroĺızisével

képződhet kötött formában:

CuCl(OtBu) + H2O→ tBuOH + CuCl(OH) (50)

A hidroxilgyök elreagálása után pedig a CuCl(OH)-ból visszakapjuk a réz(I)-kloridot,

mint a TBHP bomlásának katalizátorát. A továbbiakban az (50) egyenlet szerinti fo-

lyamatot az ℵ szimbólummal jelölöm a szabadentalpia-diagramon.

Amennyiben a gyökös intermedierhez egy CuCl2 koordinálódik (9b), egy belső elek-

tronátmenet során redukálódhat a rézion, majd a szerkezet hidroĺızisével szintén 8b
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intermediert kapjuk. Ez a reakcióút azonban termodinamikailag nem kedvezményezett,

ugyanis 8b keletkezése ı́gy jóval kisebb mértékben exergonikus, mint az 23. ábrán látható

folyamat esetén (több, mint 20 kcal/mol-lal).

Az imin (3a) is oxidálható egyetlen elektronátmenettel, például Cu2+-ionokkal, me-

lyeket aztán a TBHP oxidál vissza:

[CuCl2(H2O)2] + e− → [CuCl2]
− + 2 H2O (51)

2 [CuCl2]
− + tBuOOH + H2O → 2 [CuCl2(OH)]− + tBuOH (52)

A redoxfolyamatok után a keletkezett réz(II)-klorid hidroxikomplexéből az oxidált

vegyület későbbi deprotonálódásával kapjuk vissza a kiindulási réz(II)-komplexet 7a.

Az oxidációból keletkezett pozit́ıv töltésű gyökion (9b) nem sokkal reakt́ıvabb v́ızzel

szemben 3b-hez képest, hiszen a spinsűrűségek alapján nem a támadni ḱıvánt C=N

kötés atomjaira koncentrálódik a párośıtatlan elektronjelenléte. Így egy v́ızmolekulával

támadott intermedier (9c) kialakulása ebben az esetben is nagy aktiválást igényel

(24. ábra).

24. ábra. Az egyelektronos oxidációval iniciált reakcióút

Egy hidroxidionnal támadva 9b-t a 19. ábrán látható reakcióval analóg esetet kapunk.

A két lépés átmeneti állapota a használt módszerrel szinte azonos, ugyanis a vizsgált

rendszer egésze jellemezhető a megadott multiplicitással. Az átmeneti állapotban a

spinsűrűség a támadó OH oxigénatomján gyakorlatilag 1, ı́gy eszerint a két esetet

összehasonĺıtva a hidroxilgyök támadásával járó TS stabilabb. Ez várható is, hiszen

a hidroxidion támadásánál a TS előtti állapotban szeparáltak a töltések.

Az 8b intermedier vagy réz(II)-klorid komplexének hidroĺızise 3d-hez hasonlóan me-

het végbe: a nitrogén protonálásával, majd disszociációjával, illetve közvetett vagy

protontranszferen keresztüli közvetlen átprotonálódásával. A nitrogénatomhoz kötődő
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oxigén elektronsźıvó hatása miatt az 8b bázicitása kisebb a 3d-hez képest, ezért meg-

protonálása kedvezőtlenebb. A polarizáltabb C–N kötés viszont könnyebben felszakad a

v́ızhidas átprotonálás esetén (25. ábra). Bár az aktiválási szabadentalpia 2.4 kcal/mol

kisebb, mint a 8. ábrán látható folyamaté, még ı́gy is elég magas: 23.0 kcal/mol.

25. ábra. 5b egy v́ızmolekulán keresztüli átprotonálása

Az oxidat́ıv úton keletkezett félaminál szintén rézkomplexe (8d) deprotonálásán ke-

resztül bontható legkönnyebben a reakció közegében (26. ábra). Az alkoholos hidroxid-

csoportja jelentősen savasabb 6c-hez képest, és ugyanannak a bázisnak 7.7 kcal/mol-lal

kevesebb befektetéssel jár a hidrogénion átadása.

26. ábra. A 8b réz(II)-klorid által seǵıtett dissszociációjának lépései

Az 8b átprotonálásával az anilin (5a) helyett fenil-hidroxilamint (5c) kapunk

termékként. A fenil-hidroxilamin könnyen oxidálódik vizsgált közegben (4. ábra),

különösen fémionok jelenlétében.42 Jelentős energia-felszabadulással jár ugyanis ezen

vegyületek légköri oxigénnel való oxidációja. A 3f képződése szempontjából azonban

nem szükséges részletesebben követni a 4a mellett képződő vegyületek további reakcióit.
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A vizsgált gyökös mechanizmusok közül a legkedvezőbb reakcióút szabadentalpia-

diagramját a 27. ábra mutatja be, aminek a maximális aktiválási gátmagassága

22.1 kcal/mol:

27. ábra. A 3a hidroxilgyökök oxidációja által végbement bomlása

Az oxidat́ıv utak közül is sikerült tehát olyan mechanizmust találni, ami végbemehet

az adott körülmények között. A lejátszódó folyamatokban pedig fontos szerepet töltenek

be a rézionok is.

Vizsgálatom eredményével alátámaszhatók a ḱısérleti tapasztalatok, miszerint 3a

gátolt hidroĺızisét előseǵıti a réz(II)-klorid só és a TBHP, s ı́gy e két vegyület együttes

alkalmázása nagyobb mértékben hozzájárul a reakció végbemeneteléhez.
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az α-aminokarbonil (3) vegyületek α-helyzetű arilezése megvalóśıtható oxi-

dat́ıv deprotonáláson és átmenetifém-kataĺızisen keresztül. Az alkalmazott re-

akciókörülményektől függően kétféle terméket kaphatunk: vagy a 3-t, vagy ennek a

hidrolizált származékát, egy diketont (4). Munkám során e két vegyület egymásba

átalakulását tanulmányoztam kvantumkémiai módszerekkel annak érdekében, hogy a

ḱısérleti eredményekre magyarázatot tudjunk adni, s egy-egy reakciómechanizmus be-

mutatásával alátámasszuk az alkalmazott CuCl2 katalizátor és a feleslegben levő TBHP

hatását a 3 hidroĺızisére.

Az elméleti úton történő vizsgálathoz elvégzett számı́tásokat a Gaussian09 prog-

ramcsomag használatával hajtottam végre, amelyekben a DFT-módszer M06 funk-

cionálját alkalmaztam a feltételezett intermedierek és átmeneti állapotok energiájának

megállaṕıtásának. Ez alapján megállaṕıtottam az egyes reakciólépésekkel járó

szabadentalpia-változásokat, majd a különféle reakcióutakat jellemző maximális ak-

tiválási gátmagasságok összehasonĺıtása szerint ajánlást tettem a tanulmányozott reakció

mechanizmusára.

A konkrét vizsgálatot 3a tesztvegyületen végeztem. A savkatalizált hidroĺızis model-

lezésével sikerült rámutatni, hogy az inertebb körülmények között a 3a a C=N kettős

kötésre történő v́ızadd́ıció gátolt folyamata miatt stabill v́ızzel szemben. Ezt a lépést

katalizálni képesek a réz(II)-ionok, azonban e hatás csak oxidat́ıv közegben jelentős. A

termék 4a mellett keletkező anilin (5a) stabil rézkomplexe ugyanis ekkor el tud bomlani

az aromás amin oxidációjával, ı́gy nem csökken tartósan a rézionok aktivitása. A 3a

bomlása egy oxidáltabb intermedieren keresztül is megtörténhet a TBHP-ból képződő

hidroxilgyökök által, amit szintén katalizálnak a rézionok.

Vizsgálatom során tehát sikerült alátámassztani a réz(II)-klorid és a TBHP hatását

a diketon vegyület képződésére. Továbbá magyarázatot is találtam arra vonatkozóan,

hogy miként jelentős e két komponens együttes alkalmazása a reakció közegében.
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VI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Stirling Andrásnak, hogy biz-

tośıtotta a lehetőséget bekapcsolódnom ebbe a kutatási témába, és számos tanáccsal

látott el munkám során.

Hálás köszönettel tartozom lelkes témavezetőmnek, Daru Jánosnak, aki megismertett

a számı́tási módszerek elméletével, illetve használatával, és rengeteg ötlettel, technikai

megoldással seǵıtett a kutatásom, valamint a dolgozat ı́rása folyamán.

Szeretném megköszönni Vörös Tamásnak a dolgozatom lektorálásában nyújtott

seǵıtségét.

Köszönöm családomnak és barátaimnak a támogatásukat, türelmüket.
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40 S. Sklenak; J. Hrušák J. Chem. Theory Comput., 2006, 2, 99–1008.

41 J. F. Perez-Benito Chem. Mon., 2001, 132 (12), 1477–1492.

42 A. R. Becker; L. A. Sternson Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1981, 78, 2003–2007.

44


