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A felhasznált rövidítések 

NAD+   nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NADH   a nikotinamid-adenin-dinukleotid redukált alakja 

NADP+  nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

NADPH  a nikotinamid-dinukleotid-foszfát redukált alakja 

FMN   flavin-mononukleotid 

FMNH-, FMNH2 a flavin-mononukletid redukált alakjai 

ACDC Assymetric Counter-ion Directed Catalysis, Aszimmetrikus Ellenion-

vezérelt Katalízis 

DFT   Density Functional Theory, Sűrűségfunkcionál Elmélet 

PES   Potential Energy Surface, Potenciális Energia Felület 

TS   Transition State, Átmeneti Állapot 

PCM   Polarizable Continuum Model,  Polarizálható Kontinuum Modell 

MCO    3-metil-2-ciklohex-1-on 

AAMH   alkil-ammóniumion 

AAM   alkil-amin 

TFA   trifluoro-acetátion 

HTFA   trifluor-ecetsav 
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1 Bevezetés 

 A múlt században a szerves vegyületek katalitikus redukciója terén leginkább két f  

kutatási és alkalmazási irányvonal létezett: a kutatók a reakciók katalizátoraként legf képp 

királis fém-komplexeket, vagy biológiai rendszerekb l kinyert enzimeket, enzimszármazékokat 

használtak. Az ezredforduló környékén azonban egy újfajta koncepció kezdett elterjedni a 

katalitikus redukció irodalmában és gyakorlatában egyaránt. Ezek alkalmazásakor fémmentes, 

nem makromolekulás szerves vegyületeket használnak, amelyeket gyűjt néven 

organokatalizátoroknak nevezünk.  

 Az organokatalizátorok tervezése és alkalmazhatóságuk vizsgálata az utóbbi évek egyik 

népszerű kutatási területe a preparatív vegyészek körében. A laborkísérleteken túl azonban az 

elméleti kémiai módszereken alapuló vizsgálatok is egyre nagyobb szerepet kapnak az 

organokatalízissel foglalkozó kutatások között, hála az elméleti módszerek és az informatika 

fejl désének. Az ilyen vizsgálatok során általában a reakció során keletkez  lehetséges 

köztitermékekr l és átmeneti állapotokról készített modelleken keresztül igyekszünk megérteni 

a mechanizmust, illetve értelmezni a kísérleti tapasztalatokat. 

 Szakdolgozati munkám során én is ezt az utat követtem, és elméleti kémiai 

módszerekkel vizsgáltam egy primer-amin katalizált transzfer hidrogénezési reakciót az MTA 

TTK Elméleti Kémiai Kutatócsoportjában. A dolgozatomban az α,β-telítetlen oxovegyületek 

redukciójára kétféle lehetséges mechanizmust hasonlítok össze DFT számítások segítségével. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Az organokatalízisről általában 

A katalitikus reakciók azon típusát, ahol a szerves katalizátor nem átmenetifém-komplex 

és nem is makromolekula, összefoglaló néven organokatalízisnek nevezzük. Bár az els  ilyen 

típusú reakciót több mint 100 évvel ezel tt fedezték fel,1 az organokatalízis látványos fejl dése 

csak az utóbbi években indult meg igazán, noha a kismolekulás, szerves vegyületek 

katalizátorként való alkalmazása számos el nnyel jár a hagyományos (fémorganikus, 

enzimatikus) szerves kémiai katalitikus eljárásokkal szemben. 

Mivel az organokatalizátorok nem tartalmaznak átmenetifémet, általában kevésbé 

érzékenyek a környezeti hatásokra (leveg , nedvesség) így el állításuk és tárolásuk egyszerűbb 

és biztonságosabb, s t a fémmentesség miatt gyakran olcsóbb is, mint fémorganikus társaiké. 

Általánosságban elmondható az is, hogy az organokatalizátorok toxiticitása alacsonyabb, mint 

a gyakran er sen mérgez  fémkomplexeké. 

Az organokatalitikus reakciók általában kevésbé érzékenyek a reakciókörülményekre 

(pH, h mérséklet, ioner sség), mint az enzimatikus reakciók. E mellett egy 10-100 atomból 

álló molekula szerkezete lényegesen egyszerűbben módosítható, viselkedése könnyebben 

befolyásolható, mint a több 100-1000 aminosavból álló enzimeké, ezáltal egy organokatalízis 

lényegesen egyszerűbben tervezhet  és optimalizálható egy adott termékre, mint az 

enzimatikus változat. Jelent s el ny az is, hogy egy királis organokatalizátornak általában 

elérhet ek a geometriai izomerjei is, így egy enantioszelektív reakció esetén mindkét termék 

izomer el állítható. Ugyanez az enzimatikus reakciók esetén csak ritkán mondható el. 

Az organokatalitikus reakciók osztályozása többféle szempont alapján történhet. Az 

organokatalizátorok csoportosíthatók felépítésük, valamilyen jellemz  funkciós csoportjuk 

alapján, így beszélhetünk pl. kinin-alkaloida származékokról, tiokarbamid-származékokról, 

prolin-származékoról, stb. Más megközelítésb l vizsgálhatjuk a katalizátor sav-bázis 

tulajdonságait, így meghatározva az egyes típusok alkalmazhatósági területeit. 

Mechanizmusvizsgálati szempontból a legszemléletesebb azonban az, ha a reaktánsok 

aktiválásának módját vesszük szemügyre, így az alábbiakban én is eszerint mutatom be az egyes 

organokatalizátor típusokat. 
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Mechanisztikus szempontból az organokatalizátorokat három nagyobb csoportba szokás 

sorolni; megkülönböztethetünk kovalens és nem-kovalens organokatalízist, illetve egy 

különálló csoportot alkotnak a fázistranszfer katalizátorok.2 

A fázistranszfer-katalizátorok f  funkciója az, hogy képes a szerves fázisban oldhatatlan 

– általában szervetlen – reaktánsok (pl.: karbonátok, hipohalogenitek, halogenátok, szerves, 

illetve szervetlen peroxidok) komplexálására. Az így kialakult – általában királis – addukt már 

képes szolvatálódni a szerves fázisban.2 

2.1.1 Nem-kovalens organokatalízis 

Ide sorolhatók azok az organokatalitikus reakciók, melyekben a katalizátor nincs 

kovalensen kötve a reaktánsokhoz az átmeneti komplexben. Ezen belül, a katalizátor 

viselkedése szerint beszélhetünk hidrogénhíd, Brønsted-sav és Brønsted-bázis katalízisr l. 

- A hidrogénhíd katalízis 

Az ilyen típusú reakciókban a katalizátor csak hidrogénhidak kialakításával befolyásolja 

a reakció mechanizmusát. Az ilyen típusú reakciókban a hidrogénhidak szerepe 

általában kett s: egyrészt az er s hidrogénkötések csökkentik az elektronsűrűséget az 

aktivált reaktánson, ezáltal megkönnyítve egy nukleofil támadást. Másrészt egy 

hidrogénhíd-rendszer képes adott koordinációban egymáshoz rögzíteni a szubsztrátot és 

a katalizátort, így egyes termékek képz dése sztérikusan gátoltá válik, ezáltal 

enantioszelektívvé tehet  a reakció.3 

- Brønsted-sav katalízis 

A Brønsted-savak az elektrofil protonálásával növelik a reakciósebességet. A protonált 

reaktáns és a deprotonált katalizátor között általában er s másodrendű kölcsönhatások 

(hidrogénhidak) jönnek létre, így szintén lehet ség nyílik sztereoszelektív reakciók 

kivitelezésére.4 

- Brønsted-bázis katalízis 

Ebben az esetben a katalizátor deprotonálja a komplexálódott reaktánst, ezáltal 

nukleofillá téve azt. Természetesen itt is alakulhatnak ki hidrogénkötések a 

molekulák/ionok között, melyek koordinációs szerepét a fentiekben már említettem.5 
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2.1.2 Kovalens organokatalízis 

Az organokatalitikus reakciók e típusának f  jellemz je, hogy a katalizátor és az egyik 

reakciópartner kovalens kötéssel kapcsolódik egymáshoz, egy reaktív intermediert 

eredményezve. A leggyakoribb képvisel ik a primer vagy szekunder aminok, melyekben a 

katalizátor egy nitrogén-atomon keresztül köt dik a reaktánshoz. Az intermedier szerkezetét l 

függ en ezt a reakciótípust is tovább csoportosíthatjuk. 

- imínium katalízis 

Az els  ilyen típusú reakciót David MacMillan és munkatársai figyelték meg 2000-ben.6 

Munkájuk során szekunder aminokkal katalizáltak enantioszelektív Diels-Alder 

reakciókat. Ebben a reakciótípusban a katalizátor és az oxocsoportot tartalmazó reaktáns 

sav jelenlétében, egy víz kilépésével imíniumiont képez (2.1. ábra), a további 

reakciókban ez vesz részt. 

 

2.1. ábra Az imíniumképz dés , -telítetlen ketonok esetében felírható olyan mezomer határszerkezet, ahol a pozitív 

töltés a -szénen lokalizálódik (2.2. ábra). Az így kialakuló karbokation könnyen 

támadható nukleofil reagensekkel.7 

 

2.2. ábra. Az imíniumion határszerkezetei 

− énamin katalízis 

Reakciókörülményekt l függ en a kialakuló imínium kation, deprotonálódással 

énaminná alakulhat (2.3. ábra). Ilyen mechanizmussal magyarázható reakciókat 

el ször Barbas és munkatársai írtak le, szintén az ezredforduló idején.8 k 
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aszimmetrikus Aldol-reakciókat tanulmányoztak különféle aminosav-

származékokat alkalmazva katalizátorként.  

 

2.3. ábra. Az énaminképz dés 

2.2 -telítetlen oxovegyületek transzfer hidrogénezése 

A telítetlen oxovegyületek redukciója egy alapvet  szerves kémiai szintetikus eljárás, 

amely szerepe els sorban a prokirális reaktánsok esetén jelent s. A folyamat az oxocsoport 

reaktivitása miatt transzfer hidrogénezéssel valósítható meg, melynek lényege, hogy a szén-

szén kett skötésre addícionáló hidrogén nem elemi állapotban jut a rendszerbe, hanem egy 

megfelel  forrás-molekulából származik.9 Ebben az esetben a reakció két lépésben játszódik le: 

el ször egy nukleofil hidridion támad az aktivált -szénen, majd ezt követi az -szén 

protonfelvétele. (Fordított sorrend esetén a proton a szintén nukleofil oxocsoporthoz köt dik, 

így végs  soron egy alkoholt kapunk a reakció végén.) A reakció megvalósítására az 

irodalomban két, nem fémorganikus módszer ismeretes, az enzimatikus és az organokatalitikus 

eljárás. 

2.2.1 Enzimatikus redukció 

A természetben a különböz , elektronszívott kett skötéssel rendelkez  prokirális 

vegyületek hidrogénezését a széles körben megtalálható enoát-reduktáz enzimek katalizálják. 

Ezekeben a reakciókban a hidrogénforrás a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD+) vagy a 

nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADP+) redukált alakja (NADH és NADPH)(2.4. 

ábra), bár ezek a vegyületek sok esetben nem közvetlenül vesznek részt a reakcióban.10 
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2.4. ábra. Biológiai redukálószerek 

Ebbe az enzimcsaládba tartoznak az 1932-ben, Warburg és Christian által izolált „Régi 

Sárga Enzim” (Old Yellow Enyme, OYE) különböz  variánsai is.11 Ez az enzimcsalád végzi az 

-telítetlen aldehidek és ketonok redukcióját számos egysejtű él lényben. A folyamat els  

lépéseként a NADPH redukál egy riboflavin-ő’-foszfátot (másnéven flavin-mononukleotid, 

FMN), majd a további reakcióban ez a redukált FMN (FMNH- illetve FMNH2) vesz részt (2.5. 

ábra). 

 

2.5. ábra. Az FMN redukciója 

Az OYE egyik homológja a Bacillus subtilis baktériumfajból izolálható, az irodalomban 

YqjM néven fellelhet  enzim is, melynek a baktériumot ért oxidatív stressz kezelésében van 

fontos szerepe.12 Az egyik els , YqjM által katalizált reakciót elméleti módszerekkel vizsgáló 

tudományos publikáció Richard Londsale és Manfred T. Reetz nevéhez köthet , és 201ő-ben 

jelent meg.13 A kutatók a cikkben a 2-ciklohexén-1-on és az FMNH- YqjM által katalizált 

reakcióját vizsgálták QM/MM módszerekkel B3LYP/6-31G(d)/OPLS-2005 szinten.  
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Az általuk javasolt mechanizmusban a keton aktiválásáért az oxocsoport és a fehérje két 

hisztidinje között kialakuló hidrogénkötés tehet  felel ssé. Az ilyen módon aktivált ciklohexén 

-szénatomja és a redukált flavin között lezajlik a hidridátmenet. A második lépésben a fehérje 

egyik tirozin aminosava és az enolát intermedier közötti protonátmenettel képz dik a termék 

(2.6. ábra). 

 

2.6. ábra. Az enzimatikus reakció javasolt mechanizmusa 

2.2.2 Organokatalitikus redukció 

Az enzimatikus út átmentifém-mentes alternatíváját az organokatalitikus reakciók 

jelentik. Erre a reakciótípusra is számtalan példa található az irodalomban.14 Erre a célra (és sok 

egyéb más organokatalitikus reakcióra is6) el szeretettel alkalmaznak királis 

imidazolszármazékokat,15 vagy egyéb – általában szekunder – aminokat. Közös tulajdonsága 

ezen reakcióknak, hogy javasolt mechanizmusuk az imínium katalízisen alapszik, illetve, hogy 

hidrogénforrásként általában valamilyen Hantzsch-észter származékot használnak (2.7. ábra). 

16,17  

 

2.7. ábra A Hantzsch-észter 

Az imínium katalízis elvén működ  transzfer hidrogénezési reakciókban nem minden 

esetben az alkalmazott királis amin tehet  kizárólagosan felel ssé a reakció 

sztereoszelektivitásáért. Ha az imíniumion ellenionjaként valamilyen asszimmetrikus aniont, 
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általában királis foszfátszármazékokat (2.8. ábra) használunk, a reakció enantioszelektívvé 

tehet  akirális aminok alkalmazása esetén is. Az ilyen típusú reakciókat az irodalomban ACDC-

nek (Assymetric Counter-ion Directed Catalysis) nevezik, és számos példa található rájuk az 

oxovegyületek transzferhidrogénezési reakciói között is.18  

 

2.8. ábra. ACDC-nél használatos asszimetrikus anion 

Az ACDC alapján feltételezhet , hogy az ellenion (kiralitástól függetlenül) aktív szerepet 

játszik az imínium katalízisen alapuló transzfer hidrogénezési reakciók szelektivitást 

meghatározó lépésének átmeneti állapotában. 

Az ACDC-t és a „hagyományos”, akirális elleniont alkalmazó imínium katalízist 

vizsgálta Martin és List is egy 2006-os munkájukban.19 Kísérleteik során különböz  (általában 

királis) primer ammónium sók hatását vizsgálták a 3-metil-2-ciklohexén-1-on és a Hantzsch-

észter reakciójára, trifluoro-acetátot, vagy királis foszfátszármazékokat alkalmazva az 

imíniumion ellenionjaként (2.9. ábra). Cikkük érdekessége, hogy az egyik általuk vizsgált 

katalizátor egy foszforsavszármazék volt amin katalizátor nélkül. Bár ezzel a katalizátorral 

mindössze 5%-os konverziót, és alacsony, a többi reakcióhoz képest fordított szelektivitást (az 

S:R enantiomerek aránya Ő0:60) sikerült elérniük, a kísérlet megkérd jelezi, hogy a reakció 

kizárólagosan csak az imínium katalízis mechanizmusa szerint mehet végbe. 

 

2.9. ábra. A Martin és List által vizsgált reakciók 
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Érdemes még megemlíteni Houk és munkatársai munkáját, akik szintén egy ciklikus, 

telítetlen keton és a Hantzsch-észter reakcióját vizsgálták elméleti kémiai módszerekkel, 

B3LYP/6-31G(d) szintű DFT számításokkal.20 (2.10. ábra). 

 

2.10. ábra. A Houk és munkatársai által vizsgált reakció 

Munkájuk során feltételezték, hogy a reakció imínium katalízissel játszódik le, és az így 

kialakuló imíniumion szerkezetét (els sorban a C=N kett skötés geometriai izomériáját), 

illetve a hidridátmenet lehetséges átmeneti állapotait vizsgálták. Több katalizátor vizsgálata 

után megállapították, hogy az egyes geometriai izomerek stabilitása a katalizátor különböz  

funkciós csoportjaitól függ: R1=H, R2=
tBu esetben a Z, míg az R1=benzil, R2=furil esetben az 

E izomer oldatfázisú szabadentalpiája az alacsonyabb, ez utóbbi jelenséget a szerz k az egyes 

aromás csoportok által kialakított intramolekuláris kölcsönhatásokkal magyarázzák.  

Az egyes átmeneti állapotok vizsgálata során (R1=H, R2=
tBu katalizátor) pedig úgy 

találták, hogy az enantioszelektivitásért a terc-butil csoport térigénye a felel s, ez ugyanis 

gátolja a Hantzsch-észter egyes támadási irányait, azonban nem vizsgálták az imíniumion 

ellenionjának, a triklór-acetát-ionnak a szerepét az átmeneti állapotban. 
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3 Célkitűzések  

A szakirodalom áttekintésével az alábbi problémákkal, ellentmondásokkal szembesülhetünk a 

ciklikus, ,-telítetlen ketonok transzfer hidrogénezési reakcióival kapcsolatban: 

- A javasolt mechanizmus alapvet en különbözik az enzimatikus (hidrogénhíd-aktiválás) 

és az organokatalitikus (imínium katalízis) reakció esetében. 

- az organokatalitkus eljárás esetén az imínium katalízis az általánosan elfogadott 

mechanizmus. Nem vizsgáltak elméleti kémiai módszerekkel más lehetséges 

reakcióutakat erre a reakcióra, holott az enzimatikus reakció alapján elképzelhet  a 

hidrogénhíd katalízis szerinti mechanizmus is. 

- Az imínium katalízis esetén nincs kell en tisztázva a sav kokatalizátor illetve az anion 

szerepe a reakcióban. Houk és munkatársai csak a kationos átmeneti állapot szerkezetét 

vizsgálták,20 holott aprotikus oldószerben feltételezhet , hogy az imíniumion ellenionja 

is részt vesz az átmeneti állapot kialakításában. 

A fenti megállapítások figyelembevételével az alábbi kérdések tehet k fel a ciklikus, 

telítetlen ketonok katalitikus transzfer hidrogénezésével kapcsolatban: 

- A kétféle javasolt mechanizmus közül (hidrogénhíd-aktiválás és imínium katalízis) 

melyik út a kedvez bb, és miért? 

- Hogyan vesz részt a sav kokatalizátor konjugált bázisa a reakcióban? 

Szakdolgozati munkám során a fenti három kérdést próbáltam megválaszolni egy Martin és List 

által kifejlesztett reakció elméleti kémiai vizsgálatával (3.1. ábra). 19 

 

3.1. ábra Az általam vizsgált reakció 

Noha a cikkben bemutatott ammóniumsók közül nem az általam vizsgált katalizátor volt 

a leghatékonyabb (Ő2%-os konverzió, 6Ő:36 enantiomer arány), modellrendszernek mégis 

ideális, ugyanis kell en kevés atomot tartalmaz, így az egyes szerkezetek számítási ideje 
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viszonylag rövid, és feltételezhet , hogy az itt meghatározott mechanizmus szerint játszódik le 

a többi hasonló reakció is. 

A fenti reakció mechanizmusának megértéséhez modelleztem a reakció szempontjából 

fontos rendszereket DFT-alapú számítások segítségével. Munkám során els sorban az els  

lépést (hidridátmenet) vizsgáltam. 
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4 Elméleti áttekintés 

Egy reakció mechanizmusának elméleti kémiai vizsgálata során modellt alkotunk a 

reagáló rendszerekr l, majd ezen modell vizsgálatával próbálunk meg képet alkotni a reakció 

pontos lefolyásáról. Ehhez el ször is a teljes mechanizmust kisebb részletekre, úgynevezett 

elemi lépésekre bontjuk. Az elemi lépések olyan részreakciók, melyek lefolyása egyetlen 

reakciókoordinátához kötött. Egy elemi lépésben 3 kiemelten fontos rendszert vizsgálunk: a 

reaktáns és a termék rendszert, illetve az átmeneti állapotot. E három állapot a Born-

Oppenheimer (BO) közelítés alapján értelmezhet , illetve vizsgálható.21 

4.1 A Born-Oppenheimer közelítés és a potenciális-energia felület 

Ez a közelítés tulajdonképp az ekvipartíció tételének egy kvantummechanikai 

interpretációja: kimondja, hogy az atommagok mozgását az elektronok pillanatszerűen képesek 

követni, mivel az elektronok tömege kb. 3 nagyságrenddel kisebb, mint az atommagoké. Ez a 

közelítés lehet vé teszi, hogy a rendszer energiájának vizsgálatakor szeparáljuk az atommagok 

és az elektronok koordinátáit. Így definiálhatjuk a potenciális-energia felületet (Potential 

Energy Surface, PES). Ez egy olyan függvény, melynek változója minden magkoordináta, 

értéke pedig az adott rendszer potenciális energiája (adott magelrendez dés mellett az 

elektronok összes energiája, és a mag-mag taszításból származó potenciális energia). 

A fentiek alapján a vizsgált rendszer Schrödinger-egyenletét az alábbi alakban írhatjuk: ̂ Ψ , … � = , … � Ψ , … �     1 ̂ + , … � Ψ , … � = Ψ , … �    2 

ahol E a rendszer teljes energiája, ̂  a magok kinetikus energia operátora, Ψ , … �  az 

atommagokat leíró hullámfüggvény, , … �  az elektronok hullámfüggvénye (melynek 

független változói a vastagon szedett magkoordináták), Ψ , … �  az elektronok 

hullámfüggvénye, ̂  pedig az elektronokra felírható Hamilton-operátor (amely tartalmazza a 

mag-mag taszítási potenciálokat is). 

Egy reakciólépés során három fontos szerkezetet vizsgálunk: a reaktánsok és a termékek 

legstabilabb konformációit, illetve a folyamat során a rendszer által felvett legmagasabb 

energiájú geometriát, melyet átmeneti állapotnak (Transition State, TS) nevezünk. A termékek 
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és a reaktánsok közti entalpia-különbség a folyamat reakcióh je, míg az átmeneti állapot és a 

reaktáns szabadentalpiakülönbségét aktiválási szabadentalpiának nevezzük, és fontos szerepe 

van a reakciók mechanizmusának megértésében. 

A három fent említett szerkezetnek közös tulajdonsága, hogy mechanikai egyensúlyban 

vannak, vagyis az egyes atommagokra ható ered  er  zérus. A PES-en ez úgy jelenik meg, hogy 

az adott szerkezetet reprezentáló pontban a potenciális energiának a koordináták szerinti 

gradiense nulla, vagyis a keresett pontok stacionáriusak. A második deriváltakból álló Hesse-

mátrix a reaktáns és termék rendszer esetén pozitív definit, vagyis minden sajátértéke pozitív. 

Ezzel szemben az átmeneti állapotban a Hesse-mátrixnak pontosan egy negatív sajátértéke van, 

melyhez imaginárius sajátfrekvencia tartozik. 

4.2 Az oldatfázisú szabadentalpia számítása 

A stacionárius pontok azonosítása után ki kell számítanunk a pontokhoz tartozó geometriák 

oldatfázisú szabadentalpiáit. Ehhez els  lépésként leválasztjuk a szolvatációval járó 

szabadentalpia-változást. Így a rendszerünket a továbbiakban gázfázisúnak – s t további 

elhanyagolásként ideális gáznak – tekintjük, és közben elhanyagoljuk az oldószer 

szerkezetmódosító hatásait. 

A fenti elhanyagolással kapott, ideális gáznak tekintett rendszer szabadentalpiáját a 

statisztikus termodinamika segítségével számolhatjuk, az alábbi egyenletek alapján: = −             3 

= + ∙ ln( , ) + ∙ ( ,� ) �      4 

= + = + = ∙ ( ,� ) � +      5 

Ahol G a rendszer moláris szabadentalpiája, H a moláris entalpia, S a moláris entrópia, =8,  az egyetemes gázállandó, T a Kelvinben mért h mérséklet, ,  pedig a rendszer 

partíciós állapotösszege. (az 5. egyenletnél kihasználtuk, hogy a rendszert ideális gáznak 

tekintjük, melynek egységnyi mennyiségére igaz, hogy = ) 

A fenti három egyenlet felhasználásával: 
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= − ∙ ln          6 

A molekuláris partíciós állapotösszeg definíciója a következ : 

= ∑ � ∙ exp − ���         7 

ahol � a rendszer i-edik állapotának energiaszintje, � pedig ezen szint degenerációfoka. 

A BO-közelítés értelmében az elektronikus energia és a magok kinetikus energiája 

szeparálható. Amennyiben feltételezzük, hogy a magok kinetikus energiája szabadsági 

fokonként felbontható, és az egyes mozgásfajták között nincsen csatolás, a molekuláris 

partíciós függvény az alábbi alakban írható fel: = ∙ ∙ �� ∙         8 

ahol  a rendszer transzlációs,  a rotációs, ��  pedig a vibrációs szabadsági fokokat 

jelenti, míg  a rendszer elektronikus alap- és gerjesztett állapotait leíró partíciós függvényt. 

Az eddigi egyenletek felhasználásával a rendszer gázfázisú szabadentalpiája a következ  

alakban írható fel: = + = + + �� +     9 

A továbbiakban az egyes szabadentalpia-járulékok kiszámításának módját külön-külön 

mutatom be. 

4.3 A termikus szabadentalpia hozzájárulás számítása 

Ebben a járulékban vesszük figyelembe a rendszer egyes transzlációs, forgási és rezgési 

szabadsági fokaira jutó energiákat. A fentiek alapján ehhez el ször meg kell találnunk az egyes 

mozgásfajták alapállapotú, és gerjesztett energiáit, majd felírni a megfelel  partíciós 

függvényeket, melyekb l már kiszámolható a szabadentalpia. A feladat így sem triviális, ezért 

további elhanyagolásként a rendszert az ideális gáz – merev rotor – harmonikus oszcillátor 

közelítésben vizsgáljuk tovább.22 



 

19 

 

4.3.1 Transzlációs módus 

Egy részecskének összesen három transzlációs szabadsági foka lehet. Egy szabadsági 

fok mentén történ  mozgást közelíthetünk egy egydimenziós, végtelen falú potenciáldobozzal, 

melynek megoldásai: 

= ℎ8           10 

Innen az 7. egyenlet alapján felírható a partíciós függvény, egy dimenzióra: 

� = � �ℎ ∙ �        11 

Illetve három dimenzióban: 

� = � �ℎ ∙ �         12 

A transzlációs szabadentalpiajárulék pedig a 6. egyenlet alapján írható fel: = − ∙ ln         13 

4.3.2 A rotációs módus 

Ezen módus számításakor feltételezzük, hogy a molekula merev rotorként viselkedik, 

azaz a forgás hatására nem változtatja meg az alakját. Ebben a modellben a rendszernek 

összesen 3 forgási szabadsági foka lehetséges. A forgási Schrödinger-egyenletre nem adható 

általános analitikus megoldás, azonban a megfelel  partíciós függvény így is megtalálható: 

= √�� 8� �ℎ √         14 

ahol � a molekula szimmetriafaktora, ,  és  pedig a molekula f  tehetetlenségi nyomatékai. 

Az el z ekhez hasonlóan, a rendszer forgásából származtatható szabadentalpia járulék: = − ∙ ln         15 

4.3.3 A vibrációs módus 

A molekula rezgéseit ebben a modellben harmonikus oszcillátorral közelítjük. Ebben a 

közelítésben a molekula egy rezgésállapotának energiája: 



 

20 

 

�,� = + ℎ �          16 

ahol f a rezgési kvantumszám, � pedig az i-edik állapot frekvenciája. 

Innen a vibrációs partíciós függvény az összes, 3N-6 darab rezgési szabadsági fokra: 

�� = ∏ x (− ℎ��� )− x (− ℎ��� )−6�=         17 

  

A rezgési szabadentalpia-hozzájárulás az alábbi módon számítható: 

�� = − ∙ ln �� = ∙ ∑ ℎ��� + ln − exp − ℎ���−6�=   18 

4.3.4 Az elektronikus szabadentalpia hozzájárulás számítása 

A 7. egyenlet alapján: 

= ∑ � ∙ exp − � ���         19 

Ahol �  az i-edik elektronikusan gerjesztett állapot, � pedig az ehhez tartozó multiplicitás. 

Mivel szobah mérsékleten ≫ � , feltételezhet , hogy az elektronikusan 

gerjesztett állapotok populációja elhanyagolható az alapállapotéhoz képest. Zárt héjú 

rendszerek multiplicitása 1, vagyis = , és a szabadentalpia járulék nulla. 

Az itt szerepl  alapállapotú elektronikus energia megegyezik a PES értékével, vagyis 

tartalmazza az elektronok teljes és a magok potenciális energiáját. Kiszámítása a 

kvantummechanika egyik alapproblémája, közelít  megoldására sok, egymástól mer ben eltér  

numerikus módszer létezik. Az általam folytatott számítások a sűrűség-funkcionál elméleten 

(Density Functional Theory, DFT) alapultak, így a továbbiakban ezt mutatnám be 

részletesebben. 

4.4 A sűrűségfunkcionál-elmélet 

A sűrűségfunkcionál-elmélet (Density Functional Theory, DFT) a kvantumrendszer 

energiáját (és minden egyéb fizikai tulajdonságát is) a három térkoordináta szerint változó 
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elektronsűrűség-függvényb l számolja. Ehhez az elméleti alapot a Hohenberg-Kohn tételek 

adják:23 

1. Egy kvantummechanikai rendszer alapállapotú elektronsűrűsége és az azt létrehozó 

elektromos potenciál egyértelműen meghatározzák egymást, így a rendszer minden 

mérhet  mennyiségét egyértelműen meghatározza annak alapállapotú elektronsűrűsége, 

vagyis bármely mérhet  mennyiség megkapható az elektronsűrűség funkcionáljaként. 

2. Az energia az elektronsűrűség funkcionálja, és az egzakt elektronsűrűséghez tartozik a 

legalacsonyabb energia. Más szavakkal: létezik olyan  energiafunkcionál melyre 

igaz, hogy: [ ] > [ ] =  ha ≠ , ahol  a rendszer alapállapotú 

energiája,  pedig alapállapotú elektronsűrűsége. 

Ez az energiafunkcionál felírható az alábbi alakban: [ ] = [ ] + [ ] + [ ] +       20 

Ahol [ ] az elektronokra vonatkozó kinetikus energia funkcionál [ ] az elektron-elektron, [ ] pedig az elektron-mag kölcsönhatást leíró tag ( , a mag-mag taszítást írja le, és 

konstansként szerepel). 

A [ ] megadható a következ  alakban: [ ] = ∫ � ∙ � �        21 

Ahol �  a magok által létrehozott elektromos potenciáltér. 

Így a teljes energiafunkcionál felírható az alábbi alakban: [ ] = [ ] ∙ ∫ � ∙ � �       22 

Ahol [ ] az úgynevezett Hohenberg-Kohn funkcionál. Ez a funkcionál univerzálisan 

használható bármely rendszerre, hiszen független a magok által létrehozott potenciáltól, 

azonban egzakt alakja sajnos ismeretlen. 

A DFT gyakorlatban is használható alakját Kohn és Sham dolgozta ki az 1960-as 

években.24 Gondolatkísérletük során a vizsgálandó rendszert egy olyan hipotetikus modellel 

helyettesítették, melynek elektronsűrűsége az eredeti rendszerével megegyez , azonban a 

modellben elhanyagoltak minden elektron-elektron kölcsönhatást. Ebben a modellben az 

energiafunkcionál a következ  alakban írható fel: 



 

22 

 

[ ] = [ ] + [ ] + � [ ] + ∫ � ∙ �      23 

Ahol [ ] a nem-kölcsönható elektronfelh  kinetikus-energia funkcionálja, [ ] az elektron-

elektron kölcsönhatások klasszikus Coulomb-tagja, � [ ] pedig az úgynevezett kicserél dési-

korrelációs funkcionál. 

A 23. egyenletben szerepl  funkcionálok közül csak � [ ] egzakt alakja ismeretlen, így az 

egyes DFT módszerek közti f  különbségek a kicserél dési-korrelációs funkcionál becsléséb l 

származnak, illetve ez alapján is csoportosíthatók. Megkülönböztethetünk: 

- lokális sűrűség közelítésen alapuló (Local Density Functional, LDA) funkcionálokat, 

melyek � -t  tiszta funkcionéljaként írja fel25 

- Általános gradiens közelítést alkalmazó funkcionálok (Generalized Gradient 

Approximation, GGA). Ezen funkcionálok már az elektronsűrűség gradiensét, illetve 

magasabb rendű deriváltjait is szerepeltetik a kicserél dési-korrelációs 

funkcionálban.26,27 

- Általános gradiens közelítésen túlmutató funkcionálok (meta-GGA). Az 

elektronsűrűség deriváltjai mellett a kinetikus energia sűrűség is szerepel.28 

- Hibrid funkcionálok. Mivel a Kohn-Sham-féle modellrendszerre a kicserél dési tag a 

Hartree-Fock módszer szerint pontosan számolható, a hibrid funkcionálok a Hartree-

Fock módszerb l származó kicserél dési funkcionál, illetve egyéb DFT funkcionálok 

megfelel en súlyozott összegeként írják fel � -t.29,30 

4.4.1 A bázisok 

Bár a DFT-számításokban az elektronikus energiát az elektronsűrűség funkcionáljaként 

írjuk fel, az elektronok kinetikus energiájának számításához molekulapályákra van szükség. 

Ezen pályákat általában a Hartree-Fock módszerekben is alkalmazott függvény könyvtárakon, 

úgynevezett báziskészleten fejtik sorba.31 Mivel a bázis alapvet en befolyásolja a számítások 

min ségét és idejét, a megfelel  függvények megtalálása nem egyszerű feladat. Jó bázist 

alkothatnak pédául az alábbi, hidrogénszerű függvények: = � − exp − � ,       24 

Ahol � ,  a hidrogénatom megoldásából ismert harmonikus gömbfüggvény. 
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Az ilyen típusú függvényeket Slater-típusú pályáknak (Slater type orbitals, STO) 

nevezzük, és bár igen jó számítási eredményeket adnak, a leggyakrabban használt bázisokat 

mégsem ezek a függvények építik fel. Az STO-k használatánál gyakoribb, hogy az alábbi alakú 

Gauss-függvények lineárkombinációit alkalmazzák: = � exp −       25 

Az így kapott pályákat Gauss-típusú pályáknak (Gaussian Type Orbitals, GTO) nevezzük, és 

bár rosszabb min ségűek, mint az STO-k, de számítéstechnikai el nyeik miatt jobban 

elterjedtek. Az egyes bázisok legf képp a használt Gauss-függvények számában és az 

alkalmazott lineárkombinációs sémákban különböznek, de az eddigieken felül tartalmazhatnak 

még polarizációs és diffúz függvényeket is.32 

4.5 Az oldószerhatás számítása 

A szolvatációval járó szabadentalpia-változás becslésére több, a szolvatált rendszer és az 

oldószer szerkezetváltozásait többé-kevésbé figyelembe vev  módszer is létezik. Ezek közül 

munkám során a Polarizálható Kontinuum Modell (PCM) egy változatát, az SMD (Solvation 

Model Density) korrekciót alkalmaztam.33 A módszer alkalmazása során a rendszert egy, az 

oldószerben képzett üregbe helyezzük, majd az oldószert kontinuumként kezelve, kiszámoljuk 

a szolvatált molekula által az oldószerben keltett elektrosztatikus teret. Ezzel a számítási 

módszerrel a szolvatációs szabadentalpia három külön járulékból tev dik össze: Δ � = Δ + Δ � + Δ �       26 

ahol Δ  az elektrosztatikus, Δ �  pedig a diszperziós kölcsönhatásból adódó tag, míg a Δ �  taggal az üregképz déssel járó szabadentalpiaváltozást vesszük figyelembe. 

4.6 Az átmeneti állapot elmélet (Transition State Theory, TST)34 

Az eddigiek alapján kiszámított termodinamikai mennyiségek (szabadentalpiák) ugyan 

szolgáltatnak információt a reakció egyes állapotainak stabilitásáról, azonban önmagukban nem 

hordoznak kinetikai információt. Az átmeneti állapot elmélet kapcsolatot teremt egy elemi 

reakció aktiválási szabadentalpiája és a lépés sebességi együtthatója között, így az eddig 

bemutatott modelleken keresztül értelmezhet vé válik a vizsgált reakció számos kinetikai 

tulajdonsága. 
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Az elmélet szerint az elemi lépés átmeneti állapota egyensúlyt tart a reaktánsokkal, míg 

a termék egy els rendű reakcióban képz dik bel le. Ebb l a modellb l levezethet  az alábbi 

összefüggés: 

= �ℎ ° ∙ exp − Δ
        27 

ahol  az elemi lépés makroszkopikus sebességi együtthatója, Δ  pedig az átmeneti állapot 

kialakulását kísér  szabadentalpia változás, röviden aktiválási szabadentalpia ( ° az egységnyi 

koncentráció). 

A 27. egyenlet, és kinetikai megfontolások alapján két fontos megállapítást tehetünk: 

- amennyiben egy többlépéses mechanizmus egyik lépésének aktiválási energiája jóval 

nagyobb a többi lépésénél, az ehhez az aktiválási szabadentalpiához rendelhet  

reakciósebesség fogja meghatározni a teljes reakció sebességét is. 

- két egymással párhuzamosan lejátszódó elemi lépés közül a gyorsabb (vagyis 

alacsonyabb aktiválási szabadentalpiájú) lépés terméke kerül túlsúlyba a reakció végén. 

A termékek arányát az aktiválási szabadentalpiák különbsége egyértelműen 

meghatározza. 

4.7 Az alkalmazott módszerek 

Egy szerkezet megtalálásának els  lépése a PES nagyléptékű letapogatása, az 

úgynevezett konformációs analízis. Ezt MM módszerekkel végeztem, a Schrödinger 

programcsalád Macromodel35 nevű szoftverével, míg az alkalmazott er tér az OPLS200ő36 

volt. 

Az így megtalált és kiválasztott rendszer geometriájának és energiájának pontosításához 

kvantummechanikai számításokra van szükség, melyeket minden esetben a Gaussian0937 nevű 

programmal végeztem. A DFT-számítások során az �B97X-D funkcionált38 alkalmaztam, 

ugyanis a szakirodalom39 és a csoport személyes tapasztalatai alapján ez a hibrid-meta-GGA 

funkcionál lehet a legalkalmasabb az organokatalitikus reakciók hatékony vizsgálatára. A 

kételektron integrálokat „ultrafine grid”-en  számoltam. 

A konformációs keresés során kapott legkedvez bb lokális minimumokra (a PES-en) az alábbi 

számításokat végeztem el: 
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- geometriapotimálás �B97X-D/6-311G** szinten. 

ebben a lépésben a program gradiens irányba mozgatja a magokat, majd minden 

mozgatás után kiszámítja a rendszer elektronikus energiáját. Ezt egészen a mechanikai 

egyensúly eléréséig teszi. 

- frekvenciaszámítás �B97X-D/6-311G** szinten. 

itt számítjuk az optimálás során kapott szerkezet magmozgásokkal kapcsolatos 

energiatagjait, vagyis a teljes rendszer egyes szabadsági fokaira jutó partíciós 

függvényeket, illetve az ezekb l származó energiajárulékokat. A számítások 1 

mol/dm3-os koncentrációra es 25 °C-ra vonatkoznak. 

- 1,4-dioxánra vonatkozó oldószerhatás-számítás �B97X-D/6-311G** szinten  

- nagybázisú elektronikus energia számítás �B97X-D/ 6-311++G(3df,3pd) szinten 

ez a lépés az elektronszerkezet, illetve az elektronikus energia pontosítására szolgál.  

A fentiek alapján a rendszer oldatfázisú szabadentalpiáját a következ képp számoltam: 

� = ( á� á��6− ∗∗ − 6− G∗∗ ) + ( �6− G∗∗ − 6− G∗∗ ) + 6− G ,  
 

Átmeneti állapotok számításakor az eljárás a fentiekhez hasonló, azonban megel zi egy 

scannelésnek nevezett művelet, melynek során a program a kiválasztott koordináta mentén a 

megadott lépésközzel mozgatja a rendszert. Minden mozgatás után történik egy 

geometriaoptimálás a koordináta befagyasztásával. Az így kapott energiaprofil lokális 

maximumából indítható ezután a TS-keresés. 

Az így talált közelít  szerkezeten elvégzett számítások, és ezek elméleti szintjei szinte 

mindenben megegyeznek a lokális minimumokra végzett procedúrával. Az egyetlen 

jelent sebb eltérés, hogy a kezdeti geometriaoptimálás a reakciókoordináta befagyasztásával 

történik, így elkerülhet , hogy a számítások a reaktáns, vagy a termék rendszer irányába 

konvergáljanak. Az, hogy a kapott szerkezet megfelel  átmeneti állapot-e a frekvenciaszámítás 

segítségével dönthet  el. A jelent sebb átmeneti állapotokat a bels  reakciókoordináta 

(Intrinsic Reaction Coordinate, IRC) mentén indított geometriaoptimálásokkal is ellen riztem. 

Ezen számítások során a kapott reakciókoordináta értékét megváltoztattam a termék és a 

reaktáns irányba, majd az így kapott szerekezetekb l indítottam a geometrioptimálásokat. Ezzel 

a módszerrel megkapható az átmeneti állapot el tti és utáni lokális minimum a 

reakciókoordináta mentén.  
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5 Eredmények 

5.1 A vizsgált szerkezetek és feltételezett mechanizmusok 

Ahogyan azt a Célkitűzésekben is említettem, munkám során a lehetséges 

mechanizmusok els  lépését vizsgáltam (5.1. ábra és 5.2. ábra, pirossal keretezett szerkezetek) 

trifluoro-acetát-ion jelenlétében, illetve anélkül.  

 

5.1. ábra Katalitikus ciklus az imínium katalízis esetén 
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5.2. ábra Katalitikus ciklus hidrogénhíd aktiválás esetén 

A reakció jellemzéséhez az átmeneti állapotok szerkezetein és energiáin kívül feltétlenül 

szükséges még az egyes reakcióutakhoz tartozó aktiválási szabadentalpia. Ehhez ismernünk 

kell a reaktánsok legstabilabb (legalacsonyabb energiájú) szerkezeteit, így munkám során 

kiemelt figyelmet szenteltem ezen szerkezetek megtalálásának is. 

A fentieken kívül végeztem számításokat az imínium katalízis intermedierjére (énamin) 

és – a reakció bruttó szabadentalpia-változásának megállapításához – a termékekre ((S)3-metil-

2-ciklohexén-1-on, oxidált Hantzsch-észter) is. 

5.2 A reaktáns rendszer 

Az egyes mechanizmusok összehasonlításához ugyan nem elengedhetetlen, azonban a 

modellünk ellen rzése szempontjából kiemelten fontos az aktiválási szabadentalpia számítása. 

Ehhez azonban ismernünk kell a reaktánsok állapotát a reakció el tt, így a munkám és a kapott 

eredmények bemutatását ezzel kezdeném. 
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A reakció kezdetén az alábbi vegyületek találhatók a lombikban: 

- a katalizátor 

- 3-metil-2-ciklohexén-1-on (a továbbiakban MCO) 

- Hantzsch-észter 

Számításainkban feltételezzük, hogy az iminiumion és a reaktánsok gyors egyensúlyban állnak 

a reakció sebességéhez képest: 

- imíniumion 

- Hantzsch-észter 

- víz 

5.2.1 A katalizátor 

A szabad katalizátornak összesen négyféle speciesze képzelhet  el a rendszerben, melyek az 

5.3. ábrán láthatók. 

 

5.3. ábra A katalizátor lehetséges állapotai, és ezek relatív oldatfázisú szabadentalpiái 

A kontakt ionpárra nem sikerült stabil geometriát találnom, ugyanis az indított számításokban 

a geometriaoptimálás során spontán protonátmenet történt az alkil-ammóniumion (a 

továbbiakban AAMH) és a trifluoro-acetát-ion (TFA) között, ami azt jelzi, hogy gázfázisban 

nem létezik kontakt ionpár. Megfelel  oldószerben a dipól-ion kölcsönhatások ugyan 

stabilizálhatják ezt a szerkezetet, de reakció körülményei között (oldószer: 1,Ő-dioxán) ez az 

effektus valószínűleg nem túl jelent s.  

A relatív oldatfázisú szabadentalpiák alapján elmondható, hogy az adott körülmények 

között a töltésszeparáció egy er sen kedvez tlen folyamat, míg a semleges molekulák 

komplexálódása exergonikus folyamat, ő kcal/mol szabadentalpia-változással. Vagyis a 

katalizátor szabad formájának legstabilabb állapota az alkil-amin-trifluoro-ecetsav 

binerkomplex. 
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A semleges komplexben alapvet en háromféle hidrogénhíd rendszert képzelhet  el (5.4. 

ábra): a trifluorecetsav (HTFA) hidrogénje koordinálódhat az alkil-amin (AAM) 

oxocsoportjához (a), vagy a nitrogénjéhez (b), illetve elképzelhet  olyan szerkezet is, ahol az 

az AAM oxocsoportja és a HTFA hidrogénje, illetve az amincsoport hidrogénje és a HTFA 

oxocsoportja között alakul ki hidrogénhíd (c). 

 

5.4. ábra A katalizátor vizsgált szerkezetei, és oldatfázisú szabadentalpiái 

Az optimált geometriákban a két molekulát mindhárom esetben er s hidrogénkötések tartják 

össze, azonban a kapott szabadentalpiákat összehasonlítva látható, hogy a semleges 

binérkomplex legstabilabb konformációja az 5.4. ábra b szerkezete. Az ő.ő ábrán látható, hogy 

a szerkezetet stabilizáló hidrogénhíd igen er s, 1,6Ő Å. 

 

5.5. ábra A legstabilabb amin-trifluoracetát komplex 
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5.2.2 A reaktánsok szerkezete 

A MCO és a Hantzsch-észter két, szerkezetileg egyszerűbb molekula, így ezekkel 

kapcsolatos eredményeimet ebben az egy pontban mutatom be. 

A MCO szerkezetében a szén-szén és a szén-oxigén kett skötések kimerevítik a gyűrűt, 

az 5-ös szénatomon kívül az összes nem-hidrogén atom egy síkban található (5.6. ábra). A 

hidridion viszont két irányból támadhat, mert érkezhet a gyűrű síkjának arról az oldaláról, 

amelyiken az 5-ös szénatom található, vagy azzal ellentétes oldalról is. 

 

5.6. ábra A 3-metil-2-ciklohexén-1-on 

A Hantzsch-észter szintén síkalkatú molekula, melyben az egyes stabil konformerek a metil-

észter csoportok állásában különbözhetnek (5.7. ábra). Eszerint megkülönböztethetünk két 

szimmetrikus esetet, ahol az oxocsoportok a nitrogén-C3 forgástengellyel párhuzamosan (a), 

illetve vele szöget bezárva (b) állnak, illetve egy aszimmetrikus esetet (c). 

 

5.7. ábra A Hantzsch-észter különböz  konformerei és oldatfázisú szabadentalpiái 

Az ábrán szerepl  adatok alapján a Hantzsch-észter legstabilabb konformere a 5.7. ábra b 

szerkezete. 

A magányos molekulákon kívül vizsgáltam még a reaktánsok komplexálódásának 

lehet ségét (elméletileg lehetséges egy hidrogénkötés a telítetlen ciklohexanon oxigénje és a 
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Hantzsch-észter amincsoportjának hidrogénje között). A számításaim szerint azonban a 

komplexálódás endergonikus folyamat, amely során a rendszer oldatfázisú szabadentalpiája ő 

kcal/mol-al növekszik, ezért a továbbiakban a külön szolvatált molekulákat tekinthetjük a 

reaktánsok legstabilabb állapotának. 

5.2.3 Az imíniumion 

Amennyiben feltételezzük, hogy az imínium képz dés ténylegesen egyensúlyi folyamat 

az imíniumion (illetve a képz dése közben kilép  víz) is stabilabb lehet a kiindulási 

vegyületeknél. 

A reaktáns imíniumion alapvet en kétféleképp lehet jelen a rendszerben: önállóan 

szolvatálva, vagy a trifluoracetáttal komplexben. Ez utóbbi esetben az imíniumion pozitív 

töltésű nitrogénje és a TFA között alakulhat ki er s hidrogénhíd. Számításaim szerint ezen 

kontakt ionpár kialakulása a kedvez bb, mintegy 31 kcal/mol-lal. 

 

 

5.8. ábra Az imínium-trifluoracetát komplex 

A komplexben a két molekulát az amincsoport és a trifluoracetát között kialakuló er s 

hidrogénkötés (1,ő1 Å) kapcsolja össze. 

Most, hogy minden felmerül  szerkezetet bemutattam, az oldatfázisú szabadentalpia 

értékek összehasonlításával megállapítható, hogy a fentebb tárgyalt rendszerek közül melyik 

lehet a legstabilabb állapot. Az ezzel kapcsolatos szabadentalpia-értékeket a 1. táblázatban 
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foglaltam össze, az energiaskála 0 pontjának az amin-trifluorecetsav komplexb l és a szabad 

reaktánsokból álló rendszert választottam. 

 

Rendszer 
Relatív oldatfázisú szabadentalpia 

(kcal/mol) 

AAM-HTFA komplex, MCO, 

Hantzsch-észter 
0 

imínium-ion, TFA, 

Hantzsch-észter, víz 
35,1 

imínium-TFA komplex, 

Hantzsch-észter, víz 
4,1 

1. táblázat A különböz  reaktáns rendszerek összehasonlítása 

A táblázat adataiból látható, hogy az imínium-ion önállóan igen instabil szerkezet de a 

trifluoro-acetáttal komplexálva már hasonlóan kedvez  szerkezet alakul ki, mint a szabad 

katalizátort tartalmazó rendszerben. A továbbiakban az energiaskála 0 pontjának a szabad, 

semleges katalizátorból, CMO-ból és Hantzsch-észterb l álló rendszert fogom tekinteni, és az 

egyes oldatfázisú szabadentalpiákat ehhez viszonyítva adom meg. 

5.2.4 A hidridátmenet előtti ternérkomplex 

A számításaim során a legstabilabb hidridátmenet el tti ternér komplex három különálló 

ionból/molekulából áll: egy imínium-ionból, egy trifluoro-acetát-ionból, illetve az ezekhez 

koordináló Hantzsch-észterb l.  

Az 5.9. ábrán látható szerkezet képz dése során 7,1 kcal/mol energia szabadul fel. 

Vagyis a terner-komplex, víz rendszer összességében 3 kcal/mollal alacsonyabb energiájú, mint 

az eddigiek alapján legstabilabb állapotnak mondható katalizátor-komplex, MCO, Hantzsch-

észter rendszer, így a továbbiakban ezt a rendszert tekintjük a hidridátmenet el tt a legstabilabb 

elrendez désnek, és ehhez kell majd viszonyítani az aktiválási gátakat. 
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5.9. ábra A reaktáns terner komplex két nézetben: a hidrogénhidak bemutatása, b diszperziós 

kölcsönhatás a két párhuzamos gyűrű közt 

Az 5.9. ábrán látható, hogy a rendszer stabilitása alapvet en két effektusnak köszönhet . 

Egyrészt er s hidrogénkötések figyelhet k meg a trifluoro-acetát-ion és a Hantzsch-észter (1,80 

Å), illetve az imínium-ion között (1,61 Å) (a), így a komplex stabilitásában a trifluoro-acetát-

ion alapvet  jelent ségű. Másrészt megfigyelhet  a Hantzsch-észter és a ciklohexén gyűrűk 

párhuzamos állása. Ez azért igen jelent s, mert mindkét rendszerben kiterjedt -kötésrendszer 

van, melyen az imíniumion esetében egy pozitív töltés delokalizálódhat. Ezzel szemben a 

Hantzsch-észter gyűrűjében a szénatomokon (a delokalizációból kimaradó 3-as számú szenet 

kivéve) viszonylagos elektrontöbblet van, ugyanis a nitrogén nemköt  elektronpárja is részt 

vesz a delokalizációban, így 6 elektron delokalizálódik ő atomon. Így tehát a két gyűrűn lév  

elektronhiányos, illetve elektrondús töltésfelh  között létrejöv  diszperziós kölcsönhatás 

is nagyban hozzájárul a rendszer stabilitásának növekedéséhez.  

5.3 Lehetséges hidridátmenetek 

Ahogyan azt a 3. fejezetben is említettem, dolgozatom célja a két lehetséges mechanizmus els  

lépésének összehasonlítása, illetve a trifluoro-acetát-ion reakcióban betöltött szerepének 

meghatározása volt. Ehhez összesen Ő féle átmeneti állapotot vizsgáltam meg: igyekeztem 

meghatározni a legalacsonyabb energiájú TS-szerkezeteket a hidrogénhíd, illetve az imínium 

katalízis esetén, és minkét esetben vizsgáltam a rendszert trifluoro-acetát-ion jelenlétében, 

illetve anélkül. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a reakció enantioszelektív, és a termék 
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kiralitáscentruma is ebben a lépésben alakul ki, máris 8 különféle reakcióút képzelhet  el. Ezen 

átalakulásokat szeretném bemutatni az alábbi oldalakon. 

5.3.1 Hidrogénhíd-katalízis, trifluoro-acetát-ion nélküli szerkezetek 

Ezen szerkezetek vizsgálata során feltételeztem, hogy a katalizátor ammónium 

formában van jelen az átmeneti állapotban, így a rendszer tulajdonképp egy különálló pozitív 

töltésű AAMH-CMO-Hantzsch-észter ternér komplexb l és egy negatív töltésű TFA-ból áll, 

bár ez a töltésszeparáció jelent sen megnöveli a rendszer szabadentalpiáját. A két, 

legalacsonyabb aktiválási szabadentalpiával rendelkez  szerkezet az alábbi ábrákon (5.10. ábra 

és 5.11. ábra) tekinthet  meg. 

 

5.10. ábra A f termék képz désének átmeneti állapota, hidrogénhídkatalízis feltételezésével, 

trifluoro-acetát-ion nélkül 
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5.11. ábra A melléktermék képz désének els  átmeneti állapota, hidrogénhíd-katalízis 

feltételezésével, trifluoro-acetát-ion nélkül 

Az ábrák alapján elmondható, hogy mindkét szerkezet esetében az AAMH-ionnal 

kialakított hidrogénkötések rögzítik a reaktánsokat. Az IRC számítások azt mutatják, hogy a 

hidridátmenettel koncertikusan protonátmenet is történik az AAMH és a keton oxigénje között 

(ez alapján egyébként a kezdetben feltételezett hidrogénhíd-katalízis helyett helyesebb volna 

Brønsted-sav katalízisr l beszélni). Ez a jelenség azért is érdekes, mert bár a fentebb bemutatott 

enzimatikus reakció hidridátmenetének átmeneti állapota elvileg nagyon hasonló az itt 

bemutatotthoz, Reetz és munkatársa mégsem figyelt meg hidridátmenettel koncertikus 

protonátmenetet a számításaik során. 

A számításaim alapján a f termék hidridátmenetének aktiválási szabadentalpiája ebben 

a mechanizmusban 61,9 kcal/mol, míg a mellékterméké 66,7 kcal/mol. 
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5.3.2 Hidrogénhíd-katalízis, a trifluoro-acetát-ionnal komplexált átmeneti állapotok 

 

5.12. ábra A f termék keletkezésének els  átmeneti állapota, hidrogénhíd-katalízis 

feltételezésével, trifloro-acetát-ion jelenlétében 

 

5.13. ábra A melléktermék keletkezésének els  átmeneti állapota, hidrogénhíd-katalízis 

feltételezésével, trifluoro-acetát-ion jelenlétében 

Mindkét átmeneti állapot esetén megfigyelhet , hogy a TFA az alkil-ammónium-ion és 

a Hantzsch-észter közé ékel dött be, így a szerkezet stabilitásáért már az AAMH és a TFA 

adduktja felel. Az ábrákon látható, hogy a trifluoracetát hatására az aktiválás módja is 

jelent sen megváltozott: az el bbi egyértelmű Brønsted-sav katalízis helyett itt már tényleges 
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hidrogénhíd-aktiválásról beszélhetünk; bár a proton- és hidridátmenet itt is egy lépésben 

történik, de a hidritátmenetet nem el zi meg protonátmenet. Összeségében elmondhatjuk, hogy 

a TFA által kialakított hidrogénhidak csökkentik a rendszer reaktivitását: az egyik 

hidrogénkötés hatására az AAMH elektronszívottabbá válik, így már nem történhet meg az 

oxocsoport protonálása, ezáltal csökken a ciklohexenon elektrofilitása. A másik hidrogénhíd a 

Hantzsch-észter delokalizált kötésrendszerét szívja el a nitrogén irányába, ezáltal csökkentve a 

hidridion nukleofil jellegét. A kapott aktiválási szabadentalpiák azonban mégis jóval 

alacsonyabbak, mint az el z  esetben. A f termék esetén ez az érték 32,2 kcal/mol, míg a 

melléktermékre 3Ő,2 kcal/mol. Ez els sorban annak köszönhet , hogy a kation és az anion nem 

külön szolvátburokban helyezkedik el, szemben az el z  esettel. A stabilitást e mellett a fentebb 

leírt hidrogénkötések is jelent sen növelik. 

5.3.3 Imínium katalízis, trifluoro-acetát-ion nélküli átmeneti állapotok 

 

5.14. ábra A f termék képz désének els  átmeneti állapota, imínium katalízis feltételezésével, 

trifluoro-acetát-ion nélkül 
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5.15. ábra A melléktermék képz désének els  átmeneti állapota, imínium katalízis 

feltételezésével, trifluoro-acetát-ion nélkül 

A két szerkezeten alapvet en megfigyelhet , hogy legf képp diszperziós 

kölcsönhatások stabilizálják a rendszereket, nincsenek er s hidrogénkötések a molekulák 

között, mivel az imíniumképz dés során távozott a ciklohexanon oxocsoportja – az egyik 

jelent s hidrogenhíd akceptor – a rendszerb l. Az ő.1Ő. ábrán ugyan megfigyelhet  egy 

közepesen er s hidrogénhíd a Hantzsch-észter nitrogénje és a reaktáns intermedier metil-

észtere (2,17 Å) között, ez azonban nem stabilizálja kell képpen a rendszert. Ugyanez 

fokozottan elmondható a melléktermék képz désének átmeneti állapotáról, ahol két, inkább 

már dipól-dipól kölcsönhatásnak mondható hidrogénhíd koordinálja a molekulákat. A 

f termékre kapott aktiválási szabadentalpia ezen a reakcióúton 62,ő kcal/mol, míg a 

mellékterméké 6ő,1 kcal/mol volt. Ha a töltéssel rendelkez  átmeneti állapotokat (imínium-

katalízis és hidrogénhíd-katalízis) összehasonlítjuk, látható, hogy az egyes termékek esetén kb. 

hasonló aktiválási gátmagasságokat kaptunk, annak ellenére, hogy az imínium-katalízis esetén 

jóval gyengébbek a stabilizáló kölcsönhatások. 
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5.3.4 Imínium-katalízis, trifluoro-acetát-ionnal komplexált átmeneti állapotok 

 

5.16. ábra A f termék képz désének els  átmeneti állapota, imíniumkatalízis feltételezésével, 

trifluoro-acetát-ion jelenlétében 

 

5.17. ábra A melléktermék képz désének els  átmeneti állapota imínium-katalízis 

feltételezésével, trifluoro-acetát-ion jelenlétében 

Az itt látható két átmeneti állapot esetén közös tulajdonság, hogy a stabilitásért felel s 

f  szerkezeti elem a trifluoro-acetát-ion. Hasonló szerkezeti sajátosság figyelhet  meg a 

legstabilabb ternér komplexre is, bár ez nem túl meglep , hiszen azt a szerkezetet az ő.16. ábrán 

látható szerkezet reaktáns-irányú optimálásából kaptam. A trifluoro-acetát-ion ebben az esetben 
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is drasztikusan csökkenti az aktiválási szabadentalpiákat: számításaim szerint a f termékre ez 

az érték 20,1 kcal/mol, a melléktermékre pedig 21,7 kcal/mol. Ezek az értékek 12 kcal/mol-lal 

alacsonyabbak a hidrogénhíd-katalízis vizsgálata során tapasztalt aktiválási gátmagasságoknál 

is. Ennek f  oka a reaktáns ternér komplexnél is megfigyelt er s hidrogénhíd-rendszer és a −
 diszpeziós kölcsönhatás kialakulása lehet. E mellett az imínium-ion elektrofilebb, mint a 

reaktáns enon. 

5.3.5 A különböző reakcióutak összehasonlítása 

A fentebb bemutatott átmeneti állapotok aktiválási szabadentalpiáit az alábbi táblázatban 

foglaltam össze: 

2. táblázat A lehetséges hidridátmenetek aktiválási szabadentalpiái 

Feltételezett 
mechanizmus 

A TFA jelen van-e 

a komplexben? 

A 

képződött 

enantiomer 

Aktiválási szabadentalpia 
(kcal/mol) 

Hidrogénhíd-

katalízis 

nem 
S 61,8 

R 66,7 

igen 
S 32,2 

R 34,2 

Imínium katalízis 

nem 
S 62,5 

R 65,1 

igen 
S 20,1 

R 21,7 

 

A táblázat adataiból egyértelműen látható, hogy a TFA jelenléte jelent sen 

lecsökkentette az aktiválási energiagátat mindkét mechanizmus esetében, vagyis az akirális 

anionnak is jelent s szerepe van az átmeneti komplex kialakításában. 

Az aktiválási szabadentalpiák összevetésével egyértelműen látszik, hogy az els  lépés 

szempontjából az imínium katalízis a kedvez bb mechanizmus. A TFA-val nem kölcsönható 

átmeneti állapotok összehasonlításából az is látszik, hogy a pozitív töltésű TS-ekhez tartozó 

aktiválási energiák között nincs jelent s különbség a két mechanizmus esetén (mindkét esetben 

magas, 60-70 kcal/mol közötti aktiválási szabadentalpiával történik a hidridátmenet). Ezzel 
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szemben a TFA-val komplexált esetekben az imínium-katalízis jóval kedvez bbnek mutatkozik 

a hidrogénhíd-katalízishez képest, vagyis az anion jelenléte kevésbé segíti a reakciót a második 

esetben. Emellett az imínium katalízis átmeneti állapotának stabilitását növelik a megfigyelt 

másodrendű kölcsönhatások is. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a trifluoro-acetát-ion 

nemcsak, hogy részt vesz az átmeneti állapot kialakításában, de egyenesen a jelenlétének 

köszönhet  az imínium katalízis kedvez bb mivolta. 

5.4 A lehetséges intermedierek és végtermékek 

Az intermedierek vizsgálata els sorban azért szükséges, mert szerkezetükb l javaslatot 

tehetünk a reakciómechanizmus további lépéseire. Emellett el fordulhat, hogy egyes 

intermedierek stabilabbak a reakció végtermékénél, és ez lassíthatja a reakciót. Ennek 

eldöntéséhez szükségünk van a reakció bruttó szabadentalpia-változására, vagyis a termék 

rendszer relatív oldatfázisú szabadentalpiájára. Számításaim során feltételeztem, hogy a termék 

rendszer a szabad, semleges katalizátor-komplexb l és a szabad termékekb l (3-metil-

ciklohexanon, oxidált Hantzsch-észter) áll. Ezen rendszer relatív oldatfázisú szabadentalpiája -

15,3 kcal/mol. 

5.4.1 Az átmeneti állapotokból képezhető intermedierek 

Az alábbiakban bemutatott szerkezeteket a fenti (trifluoro-acetát-ionnal komplexált) 

átmeneti állapotok termék irányú geometriaoptimálásából kaptam. Az így kapott szerkezetek – 

ugyanazon mechanizmus esetén – nagyon hasonlóak a két termék esetén, a rendszert stabilizáló 

kölcsönhatások szempontjából, épp ezért itt csak a f termék keletkezése során létrejöv  

intermedierekkel foglalkozom. 

A hidrogénhíd-katalízis során az els  lépésben a ketonból el ször formálisan egy enolát 

képz dik a hidridátmenet során, ez a szerkezet azonban a számítások alapján instabil, és a 

koordináló ammónium-ion deprotonálásával enollá alakul. Az így kapott szerkezet látható a 

5.18. ábrán. Ebb l a szerkezetb l egy tautomer átrendez déssel már könnyen kialakulhat a 

redukált termék. 
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5.18. ábra A hidrogénhíd-katalízis egy lehetséges intermediere 

A szerkezet el  van készítve egy lehetséges protonátmenetre a trifluoro-acetát-ion és a 

Hantzsch-észter nitrogénje között. Ha ehhez a folyamathoz hozzávesszük az enol 

tautomerizációját, lejátszódott a reakció, hiszen megkaptuk a katalizátor komplexet és a 

termékeket. Ezekr l a lépésekr l feltételezhetjük, hogy alacsony gáton keresztül történnek. 

A Hantzsch-észter deprotonálódása valószínűleg analóg módon történik az imínium-

katalízis esetében is, és a proton el ször a trifluoro-acetát-ionra kerül. Az intermedier ebben az 

esetben egy énaminból, és a pozitív töltésű oxidált Hantzsch-észterb l áll melyeket az N-H 

csoportokhoz koordináló trifluoro-acetát-ion köt össze. 
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5.19. ábra Az imínium-katalízis egy lehetséges intermediere 

Az egyes intermedierek relatív oldatfázisú szabadentalpiái: 

Mechanizmus A -szén konformációja 
Képz dési szabadentalpia 

(kcal/mol) 

imínium-katalízis 
S -4,0 

R 0,5 

hidrogénhíd-katalízis 
S 1,9 

R 0,9 

3. táblázat Az egyes intermedierek képz désével járó szabadentalpia-változások 

 Mivel a termékrendszer relatív oldatfázisú szabadentalpiája -5 kcal/mol, a szabad 

katalizátor – Hantzsch-észter – CMO rendszerhez képest, ezen intermedierek nem okoznak 

termékgátlást. 

5.4.2 Az énamin intermedier konstitúciós izomerei 

A fenti szerkezeteken túl vizsgáltam az imínium katalízis során képz d  énamin 

intermedier egyes izomereit, hiszen a termék imíniumion kialakulására több lehet ség is 

adódik. Elképzelhet  az az eset, hogy a keletkezett énamin egy imin-énamin tautomerizációban 

átalakul, majd az így keletkezett imint protonálja meg a trifluor-ecetsav. Az is el fordulhat 

azonban, hogy a proton közvetlenül az α-szénre kerül, és így alakul ki a termék, illetve az 

énamin formának is két izomerje lehetséges. (5.20. ábra)  
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5.20. ábra Az énamin intermedier konstitúciós izomerei 

A kapott eredmények alapján az imin a legstabilabb konstitúció mindkét diasztereomer 

esetén, azonban ezt a következtetés csak a szabad állapotban szolvatált rendszerek 

szabadentalpiáiból vonható le. Az intermedier komplexben kialakuló másodrendű 

kölcsönhatások jelent sen módosíthatják a szabadentalpia-értékeket, így egyik intermedier 

szerkezet sem zárható ki véglegesen a lehet ségek közül. Fontos tapasztalat azonban, hogy még 

a szabad imin – HTFA – oxidált Hantzsch-észter rendszer relatív oldatfázisú szabadentalpiája 

is csak -Ő,6 kcal/mol vagyis feltehet leg nincs a terméknél stabilabb intermedier, így nem 

történik termékgátlás a reakció során. 
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6 Következetések 

Szakdolgozati munkám során DFT számítások segítségével vizsgáltam a 3-metil-2-

ciklohexén-1-on organokatalitikus transzfer hidrogénezési reakcióját.  

A számítások során kétféle mechanizmust hasonlítottam össze: a hidrogénhíd aktiválást és 

az imínium katalízist. Megállapítottam, hogy a reaktáns aktiválása az irodalomnak megfelel en 

valóban imíniumion képz désével történik. Houk hasonló számítasaiban elhanyagolta a sav 

jelenlétét, viszont eredményeim egyértelműen bizonyítják, hogy a sav kokatalizátor anionjának 

jelent s szerep jut a hidridátmenet során mind a hidrogénhíd mind az imínium katalízisben. Az 

anion egyszerre stabilizálja a Hantzsch-észtert és az iminiumiont két er s hidrogénhíddal. Az 

átmeneti állapot stabilizálásában részt vesz a redukálószer és a ciklohexéngyűrű közti  

kölcsönhatás is. 

Az enzimatikus redukció mechanizmusára javasolt hidrogénhíd aktiválási mód 12 

kcal/mol-lal kedvez tlenebb az imínium aktiváláshoz képest. Meglep  módon a hidrogénhíd 

mechanizmusnál proton-csatolt hidridtranszfert tapasztaltunk ellentétben azzal, amit Reetz 

javasolt a QM/MM számításai alapján, mely szerint a hidrid- és a protonátmenet két külön 

lépésben történik meg Az eredmények tehát er sen megkérd jelezik az enzimkatalizált reakció 

mechanizmusra korábban javasolt hidrogénhíd aktiválási módot. 

A reakcióval kapcsolatos kutatásaim f  célja a mechanizmus megértése, illetve az ellenion 

szerepének tisztázása volt. A reakció szelektivitását befolyásoló tényez k felderítése még 

további vizsgálatokat igényel.  

A kapott eredmények összegzéseként az alábbi energiadiagram szerkeszthet  meg: 
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6.1. ábra Az imínium katalízis energiaprofilja 
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Szakdolgozat összefoglaló 

α,β-telítetlen oxovegyületek fémmentes redukciójának vizsgálata elméleti 
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Témavezető: Dr. Madarász Ádám tudományos munkatárs  

 MTA TTK, Szerves Kémiai Intézet 
   

Szakdolgozati munkám során egy primer-alkil-ammónium-trifluoro-acetát só katalitikus 
hatásait vizsgáltam a 3-metil-2-ciklohexén-1-on és a Hantzsch-észter közötti 
organokatalitikus transzfer hidrogénezési reakcióban. Munkámat ωB97X-D 

sűrűségfunkcionál használatával végeztem. 
Számításaim során két feltételezett mechanizmust vizsgáltam meg: a hidrogénhíd katalízist és 
az imínium katalízist. Az egyes mechanizmusokban elsősorban a reaktánsok szerkezetét, 
illetve a hidridátmenet átmeneti állapotát vizsgáltam. 
A hidrogénhíd katalízis vizsgálata során úgy találtam, hogy a hidridátmenettel koncertikusan 
egy protonátmenet is történik, szemben a mechanizmust javasló Reetz és munkatársai korábbi 
munkájával. Az imíniumiont tartalmazó átmeneti állapotokban és intermedierekben erős 
diszperziós kölcsönhatásokat figyeltem meg, melyek növelik a rendszerek stabilitását. A két 
mechanizmust összehasonlítva úgy találtam, hogy a reakció feltehetőleg imínium katalízissel 
játszódik le. 
A fentieken túl vizsgáltam még a trifluoro-acetátion szerepét az egyes szerkezetkben, és úgy 
találtam, hogy minden esetben jelentősen hozzájárul a rendszer stabilitásához.  
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In my study, I examined the catalytic mechanism of an amino acid ester salts in the 

transfer hydrogenation between the Hantzsch ester and the 3-metil-2-ciklohexen-1-one using 

the B97X-D density functional method. 

In the literature, two different reaction mechanisms have been proposed, namely the 

iminium catalysis for the organocatalytic reaction and the hydrogen-bond catalysis for the 

enzymatic reduction. My work compared the two activation modes focusing on the step of the 

hydride transfer and the results suggest that the iminium pathway is more favorable for the 

organocatalytic reaction. The effect of the acid cocatalyst was neglected in previous DFT 

calculations but I found that the conjugate base has an important role in the stabilization of the 

transition states. 

Previous theoretical studies showed that the proton and the hydride transfer proceeds 

in two distinct steps in the enzymatic reaction. In contrast with those findings, I observed that 

the proton and the hydride transfers occur in a concerted fashion for the hydrogen bond 

mechanism leading to an enol intermediate. 

 

 


