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1. Bevezetés

A számítógépes szimulációk és a kémiai reakciók elméleti modellezése
egy rohamosan fejlődő tudományterület. Az elméleti kémia atomi
szintű betekintést kínál a kémiai folyamatok megértéséhez és ezáltal
új, hatékonyabb kémiai eljárások kifejlesztésének fontos eszközévé
vált.

Az elméleti reakciómechanizmus kutatás különösen hasznos lehet
a szintetikus reakciók mélyebb megértéséhez. Doktori értekezésem
az említett területen végzett kutatásainkat összegzi.

A dolgozat első fejezete bemutatja az általunk alkalmazott elmé-
leteket és módszereket, valamint összeveti azokat alternatív megkö-
zelítésekkel. A második fejezet szerves és fémorganikus reakciókkal
kapcsolatos kutatásainkat tárgyalja. Novák Zoltán kutatócsoport-
jával együttműködésben három összetett reakció mechanizmusát
vizsgáltuk meg. Továbbá behatóan tanulmányoztuk három intra-
molekuláris frusztrált Lewis-pár H2 aktiválási reakcióját. A doktori
disszertáció utolsó fejezete a reakció sebességi állandó számítás és
reakciókoordináta optimalizálás témakörébe sorolható módszerfej-
lesztésünkön alapszik.
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2. Eredmények

2.1. Palladium katalizált C–H aktiválás [1]

Kutatásunk során az acetanilid és benzaldehid, tbutil hidroxi-
peroxid (TBHP) jelelenlétében lejátszódó palládium katalizált C–H
aktiválási és C–C kapcsolási reakcióját vizsgáltuk.

1. ábra. Az acetanlid és benzaldehid oxidatív kapcsolási reakciója

Mechanizmus kutatásunk legfontosabb konklúziói:

• a reakciósebességet meghatározó lépés a karbopalladálás

• a katalitikus sav-hatás azzal értelmezhető, hogy az aktív
palládium-monoacetát komplex a disszociált acetát ligandu-
mának protonálásán keresztül stabilizálódik

• a C–C kapcsolás bimetallikus palládium komplexen keresztül
játszódik le

• a readuktív elimináció Pd(III)→ Pd(I) változással jelemezhető

Az általunk javasolt mechanizmus összhangban áll a kísérletileg
azonosított sebességmeghatározó lépéssel [7], valamint a hasonló
körülmények mellett észlelt kétmagvú palládium komplexekkel[8].
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2.2. Ezüst-ionok által katalizált furán

szintézis [2]

Lei és munkatársai alkinek és β-keto észterek szelektív oxidatív kap-
csolási reakciójával állítottak elő szubsztituált furán származékokat
[9]. Az érdekes átalakítás mechanizmusát az etil-aceto-acetát és a
fenil-acetilén reakcióján keresztül vizsgáltuk.

2. ábra. Az ezüst-katalizált C-H/C-H funkcionalizálás

Számításaink a következő fontos eredményeket szolgáltatták:

• a C–C kapcsolási reakció az etil-acet-acetátból képződő gyökös
köztitermékeken és ezüst-fenil-acetiliden keresztül játszódik le

• a gyűrűzáródási lépés ionos mechanizmussal jellemezhető ter-
minális alkinek esetén

• láncközi alkinek C–C kapcsolási reakciója nagyobb aktiválást
igényel

• a ciklizációs lépés a láncközi alkinek esetén gyökös folyamat

• az ezüst ionok kettős szereppel rendelkeznek: gyökös iniciali-
zálás és a gyűrűzárás katalizálása

• az ezüst-furanil fémorganikus köztitermék a reakcióelegyben a
savas feldolgozást megelőzően elbomlik

Az általunk javasolt mechanizmust megerősítették az ezüst-fenil-
acetilid rezgési spektorszkópiaiával történő azonosítása valamint az
izotóp jelölési kísérletek. A gyökös köztitermékek jelenlétét gyökfo-
gókkal végzett kísérletek igazolták.
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2.3. Indolszármazékok trifluoretilezési reakciója

[3]

Kíséleti együttműködő partnereink kifejlesztettek egy hatékony
és szelektív szintetikus eljárást indolszármazékok 3-as helyzetben
történő trifluoretilezésére. A 2,6-di-terc-butil piridin (DTBPy)
alkalmazása nélkülözhetetlen volt a teljes kitermelés eléréséhez.

3. ábra. Indolszármazékok trifluoretilezési reakciója

Az általunk felállított mechanisztikus kép a következőképpen
összegezhető:

• a C–C kapcsolás a jodónium-ion közvetlen elektrofil támadásán
keresztül játszódik le

• a DTBPy szerepe a reakcióban az elektrofil támadásból kelet-
kező σ-komplex deprotonálása

• DTBPy alkalmazása nélkül dimerizációs mellékreakció játszó-
dik le

• a kisebb sztérikus zsúfoltsággal jellemezhető bázisok esetében
N-trifluoretileződés megy végbe a reakció körülményei között

A veresengő N- és C-alkileződésen alapuló mechanizmusunk segítsé-
gével megjósolható az adott bázis és szubsztrát kombináció alkalmaz-
hatósága. Ehhez az említett két elemi lépés gátjának kiszámolása
szükséges.
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2.5. Osztott nyereg elmélet – új módszer reakció

sebességi állandó számítására [5]

Kifejlesztettünk egy elméletet és egy hatékony eljárást reakció seb-
bességi állandók molekula dinamikán alapuló számítására. A mód-
szerfejlesztés a következőekben foglalható össze:

• A sebességi állandót egy dinamikai kSD és egy statikus mennyi-
ség αSD

RS
szorzatára bontottuk

• Egy alkalmas reakciókoordinátából αSD

RS
egyszerűen számítható

• kSD -t rövid, a nyereg-régióból indított molekuladinamikai
szimulációk segítségével számítatjuk

• a Bennett–Chandler típusú módszerek [10] analitikusan leve-
zethetőek az általunk javasolt módszerből.

• a módszert numerikus szimulációk segítségével teszteltük

• a szükséges trajektóriák számának összehasonlítása alapján
módszerünk hatékonyabb az effective positive flux módszernél

5. ábra. Osztott nyergű szék – az elméletünkben jelentkező osztott

állapotok illusztrálására
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