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1 Bevezetés
Az átmenetifémeket tartalmazó fémorganikus katalizátorok katalitikus aktivitása és
gyakran meglepően nagy szelektivitása a központi fém minőségétől, a reaktánsoktól, a
termékektől és az oldószertől egyszerre függ. A különböző tényezők egyedi hatása
azonban nem ismert, nem kis részben azért, mert az átmeneti fémek komplexeinek
elektronszerkezetéről és termokémiájáról pontos adatok általában nem állnak
rendelkezésünkre.
A

gázfázisú,

kémiai

tulajdonságainak

környezettől

(ionizációs

független

energiák,

modellvegyületek

elektronszerkezet,

kötési

alapvető
energiák)

vizsgálatának leghasznosabb eszköze az ultraibolya fotelektron-spektroszkópia
(Ultraviolet

Photoelectron

Spectroscopy,

UPS)

és

a

fotoelektron–fotoion

koincidencia–spektroszkópia (Photoelectron Photoion Coincidence Spectroscopy,
PEPICO). Mindkét módszer a semleges molekulák fotoionizációján alapul.
A fotoelektron-spektroszkópia a fotoelektronokat kinetikus energiájuk szerint
analizálja, és így közvetve a vertikális ionizációs energiákat méri. A vertikális
ionizációs energiák pedig, a Koopmans-elv értelmében a molekulák pályaenergiáinak
feleltethetők

meg,

így

a

fotoelektron-spektroszkópia

a

vizsgált

molekula

elektronszerkezetéről nyújt információt.
A

fotoelektron–fotoion

tömegspektrometria

nagy

koincidencia–spektroszkópia
pontosságú

változatának

a

fotoionizációs

tekinthető,

amellyel

energiaszelektált ionok unimolekulás disszociációját vizsgálhatjuk. A kísérleti
adatokból kötési energiák valamint a semleges molekula és a fragmensionok kötési
energiái határozhatók meg.

1.1 Célkitűzések
Jelen dolgozat hat fejezetben tárgyalja az elért eredményeket. Elsőként egy
változtathatú hőmérsékletű mintabeviteli rendszert mutatok be. Ezt követi a Kohn–
Sham

pályaenergiák

használhatóságát

bemutató

fejezet

az

átmenetifémek

fémorganikus vegyületeinek fotoelektron-spektroszkópiájában. A dolgozat jelentős
részét a kobalt-trikarbonil-nitrozil (Co(CO)3NO) származékainak és a szabad foszfán
ligandumok egy részének fotoelektron-spektroszkópiás és fotoelektron–fotoion
koincidencia–spektroszkópiás vizsgálata teszi ki.
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1.1.1 Változtatható hőméréskletű PEPICO kísérletek
Hőmérsékletfüggő kísérletek elvégzéséhez egy új, szabályozható hőmérsékletű
mintabevivő rendszer megépítése vált szükségessé a PEPICO berendezésen. Az új
mintabevivő rendszert az 1-butil-jodidon próbáltuk ki. Ez a molekula nem nevezhető
sem fémorganikusnak, sem elemorganikusnak, a kísérlet elvégzésének megtanulása és
a kisérleti adatok kiértékelésének megértése szempontjából mégis fontos volt, ezért
szerepel

a

dolgozatban.

A

PEPICO

készülékben

lejátszódó

unimolekulás

disszociációk modellezésének egyik alapvető feltevése, hogy a semleges molekula
belsőenergiájának eloszlása megőrződik a fotoionizáció során, és ez adja a
molekulaion belsőenergiájának eloszlását. A hőmérsékletfüggő kísérletekben ennek a
feltételezésnek a részletesebb vizsgálatára nyílt lehetőség.

1.1.2 A Kohn–Sham pályaenergiák használhatósága az átmenetifém
komplexek fotoelektron spektrumának asszignációjában
Baerends és munkatársai az elmúlt években számos tanulmányban mutatták meg,
hogy a sűrűségfunkcionál elmélet (Density Functional Theory, DFT) Kohn–Sham
pályái jobban közelítik a Dyson-pályákat, mint a Hartree–Fock pályák, és a
pályaenergiák ellentetje vertikális ionizációs energiáknak feleltethetők meg. Az
elterjedt kvantumkémiai programcsomagokban fellelhető közelítő DFT funkcionálok
és bázisok azonban 1–5 eV-tal alábecsülik a vertikális ionizációs energiákat. Mivel a
gyakorló spektroszkópus számára az ionizációs energiákat gyorsan és viszonylag
pontosan becsülő módszer igen értékes lehet, egy olyan módszert kívántunk
bevezetni, amely korrigálja a fent említett hibát. Ennek érdekében az első vertikális
ionizációs energiát az alapállapotú ion és az alapállapotú semleges molekula
elektronenergiájának

külöbségeként

számítottuk

az

utóbbi

egyensúlyi

térszerkezeténél. A Kohn–Sham pályaenergiák ellentettjét ezután egy konstanssal úgy
módosítottuk, hogy a HOMO energiájának ellentettje, az így számolt ΔDFT
ionizációs energiával egyezzen meg. Az eljárást átmetifémek biner karbonil, hidrid,
halogenid, szendvics és félszendvics komplexein próbáltuk ki.
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1.1.3 Elemorganikus és fémorganikus vegyületek elektronszerkezete és
termokémiai adatai
A

ligandumszubsztituciónak

a

fémorganikus

katalizátormolekulák

elektronszerkezetére és kötési energiáira gyakorolt hatását modellvegyületek
sorozatán lehet tanulmányozni. Jelen értekezésben modell vegyületnek a kobalttrikarbonil-nitrozil (Co(CO)3NO) foszfán- és izocianid származékait választottuk. A
kobalt-trikarbonil-nitrozil fontos szerepet tölt be a szerves kémiai szintézisekben, a
gőzfázisú kémiai rétegleválasztásban és a nanotechnológiában. A fémorganikus
kémiában jól ismert ejelnség, hogy a foszfán- és az izocianid ligandumok jelentősen
befolyásolhatják

az

átmenetifémek

komplexeinek

katalitikus

aktivitását

és

szelektivitását.
A legnagyobb energiájú, jelentős kobalt d-pálya jelleggel bíró molekulapályák He-I és
He-II fotoelektron-spektrumokból kiolvasható destabilizációjával a foszfán- és
izocianid-ligandumok elektrondonor képessége jellemezhető.
A TPEPICO kísérletekben, a fotoionizáció eredményeképpen, a molekula olyan
fragmensekké disszociálhat, melyek képződéshője pontosan ismert:
Co(CO)2NOL(g) + hν → Co+(g) + 2CO(g) + NO(g) + L(g).

(1.1)

A kísérletek célvegyületeiként a L = P(CH3)3, P(C2H5)3 és t-C4H9NC ligandumokkal
alkotott származékokat vettük. Az elérhető legnagyobb fotonenergia egyik esetben
sem tette lehetővé, hogy szabad kobalt-ionokat figyeljünk meg, így a kobalt–foszfán
kötési energiákat ütközésindukált disszociációs (Threshold Collision Induced, TCID)
kísérletekben

határoztuk

meg,

míg

a

kobalt-izocianid

kötési

energiákat

kvantumkémiai módszerekkel számoltuk ki.
A trietil-foszfán gázfázisú képződéshője az általunk ismert irodalomban nem volt
fellelhető, ami tovább bonyolította a termokémiai adatok meghatározását. A trietilfoszfán gázfázisú képződéhőjének meghatározása a mono–, di– és trietil-foszfán
vegyületsor PEPICO vizsgálatát is magában foglalta. A különböző molekulákból
kiinduló konszekutív etilén-vesztések közös fragmensionokhoz vezettek, és az
egymástól független reakciók csak a molekulaionok energiaeloszlásában különböztek.
Az öt független unimolekulás disszociációt három RRKM sebességi állandó–energia
görbével

tudtuk

modellezni,

ami

az

érvényességének további jó példája.
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energiaeloszlást

számító

módszerünk

2 Eredmények*
2.1 Változtathatú hőmérsékletű PEPICO kísérletek
•

Egy fűthető–hűthető mintabeviteli rendszert sikerült építeni az ÉszakKarolinai Egyetemen működő TPEPICO berendezésre. A hőmérsékletet 220
és 400 K között lehet szabályozni, a hőmérséklet változása a kísérletek során
nem haladta meg az 5 K-t.

•

9.45 és 9.80 eV között négy különböző hőmérsékleten vettük fel az 1-butiljodid repülésiidő tömegspektrumát.

•

A repülésiidő-eloszlások és a belőlük szerkesztett letörési görbék RRKMelméleten alapuló szimulációjával a jódatom vesztéséhez tartozó disszociációs
energiát 9.738 ± 0.015 eV-nak adódott.

•

A letörési görbe modellezése során használt feltevés szerint a semleges
molekula termikus energiaeloszlása a fotoionizáció során közvetlenül a
molekulaion termikus energiaeloszlásává alakul át. A kísérleti adatok
modellezésével sikerült megmutatni, hogy ez a feltételezés jogos.

•

A számított rezgési frekvenciák bizonytalanságából származó hiba kisebbnek
adódott, mint a kísérlet egyéb paramétereiből (energiafelbontás, hőmérséklet
bizonytalansága) származó hiba. A felhasznált rezgési frekvenciák ±30%-os
mgváltoztatása a megjelenési energiát csak mintegy 7 meV-tal változtatta
meg.

2.2 A Kohn–Sham pályaenergiák felhasználása átmenetifémkomplexek fotoelektron-spektrumának asszignációjához
•

Átmenetifémek

fémorganikus

vegyületeinek

(biner

karbonil,

hidrid,

halogenid, szendvics és félszendvics komplexek) vertikális ionizációs
energiáit számítottuk Kohn–Sham pályenergiák ellentettjeként.
•

Az általánosan elterjedt közelítő funkcionálok és bázisok használatával adódó
1–5 eV-os hiba kiküszöbölésére egy skálázási módszert javasoltunk.

*

A könnyebb írásmód kedvéért tizedesvessző helyett tizedespontot használok. Ebben a kérdésben

Náray-Szabó és Sztáray tanulmányát (Náray-Szabó, G.; Sztáray, B. Magyar Tudomány 161 (5) 2001)
tekintettem irányadónak.
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•

Az első vertikális ionizációs energiát az alapállapotú ion és semleges molekula
energiájának különbségeként (ΔDFT) számítottuk az utóbbi egyensúlyi
térszerkezetén. A Kohn–Sham pályaenergiák ellentettjét ezután úgy
módosítottuk egy konstanssal, hogy a HOMO energiájának ellentettje a ΔDFT
ionizációs energiával egyezzen meg.

•

Az így számított vertikális ionizációs energiák összhangban vannak a kísérleti
adatokkal,

a

pályasorrend

pedig

egyezik

a

kísérletekből

levont

következtetésekkel és magasabb szintű ab initio számításokkal. Kivételt csak a
halogenid származékok (XMn(CO)5 X = Cl, Br) képeznek.
•

A halogenidek kivételével a kísérleti adatokat a B3LYP funckionállal triple- ζ
minőségű bázissal minden esetben kielégítően sikerült reprodukálni.

•

B3LYP/TZVP szinten a ΔDFT és a kísérleti legkisebb ionizációs energiák
közötti átlagos eltérés 0.00 ± 0.22 eV-nak adódott. A teljes molekulakészletre
nézve a kísérleti ionizációs energiákat átlagosan –0.09 ± 0.40 eV különbséggel
sikerült reprodukálni.

•

A hidrid és nitrozil komplexek esetében a BLYP funckionál jobban teljesített
mint a B3LYP funkcionál.

2.3 Etil-foszfánok termokémiai adatai
•

Felvettük a mono-, di- és trietil-foszfán (HnP(C2H5)3–n n = 0,1,2) repülésiidő
eloszlásait és letörési görbéit 9 és 13 eV fotonenergia között.

•

A repülésiidő-eloszlásokat és a letörési görbéket az RRKM-elmélet alapján
modelleztük, így határoztuk meg a 0 K-re vonatkozó megjelenési energiákat.

•

Sikerült megmutatni, hogy független disszociációk, amelyek ugyanahhoz a
frgamenionhoz vezetnek, és csak a molekulaion energiaeloszlásában
különböznek

sikeresen

modellezhetők

ugyanzon

RRKM

sebességi

állandókkal.
•

A vizsgált molekulák adiabatikus ionizációs energiáját fotoelektronspektroszkópiával határoztuk meg. Mivel a fotoionizációs módszerek az
adiabatikus ionizációs energiát jelentősen túlbecsülhetik, az ionizációs
energiákat tovább finomítottuk, hogy az RRKM sebességi állandók a
kísérlettel egyezzenek. Az így meghatározott adiabatikus ionizációs energiák
300 meV-tal kisebbnek adódtak, mint a fotoelektron-spektroszkópiás érték.
-5-

•

A disszociációs mechanizmust a monoetil-foszfán esetében DFT és CCSD(T)
szintű számításokkal is megvizsgáltuk. A kiindulási ion és a termékek között
nem találtunk energiamaximumot.

•

A 0 K-re vonatkozó megjelenési energiák és a foszfán-ion (PH3+) irodalomból
ismert képződéshője alapján a következő termokémiai adatokat sikerült
meghatározni: ΔfH0K(P(C2H5)3) = –109.0 ± 2.8 kJ/mol, ΔfH0K(HP(C2H5)2) = –
56.7 ± 2.1 kJ/mol, ΔfH0K(H2P(C2H5)) = –15.0 ± 1.5 kJ/mol.

2.4 A Co(CO)2NOPR3 komplexek fotoelektron-spektroszkópiája
•

Felvettük

a

kobalt-trikarbonil-nitrozil

(Co(CO)3NO)

és

foszfán-

származékainak (Co(CO)2NOPR3) (R = CH3, C2H5, i-C3H7, C4H9, OCH3,
C6H11,, C6H5) He-I fotoelektron-spektrumát 7 eV és 16 eV között. Az
alapvegyület és két származék esetében (R = CH3, OCH3) a He-II spektrumot
is felvettük.
•

Az alapvegyület spektrumának asszignációjához a Koopmans-elvet, Kohn–
Sham pályaenergiákat és EOMIP-CCSD szintű számításokat használtunk fel.
A d karakterű pályák ionizációjához rendelhető sávokat (8–11 eV) egy széles
Franck–Condon

sáv

választja

el

a

ligandumokon

lokalizált

pályák

ionizációjához rendelhető sávoktól (13 eV fölött).
•

A foszfán-származékok fotoelektron-spektrumát az alapvegyület spektrumával
való hasonlóságok és kvantum kémiai számítások alapján asszignáltuk. A 10
és 13 eV között jelentkező sávokat a foszfor-atom magános párjából kialakuló
kobalt–foszfán kötés, illetve a foszfán ligandumokon lokalizált pályák
ionizációjához rendeltük.

•

Foszfán-szubsztitúció hatására az erős d karakterrel rendelkező pályák
ionizációs energiája 0.6–1 eV-tal csökkent. A destabilizáció mértéke a
foszfán-ligandum alkil-láncának hosszával növekszik.

•

A trimetil-foszfit gyengébb elektrondonornak mutatkozott, mint a trimetilfoszfán.

•

A triciklohexil-foszfán és a trifenil-foszfán ligandumok összehasonlításából
kiderült, hogy közel ugyanakkora ligandumméret mellett is hangolható a
központi fémen mérhető elektronsűrűség.
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2.5 A Co(CO)2NOPR3 (R = CH3, C2H5) komplexek termokémiai
adatai
•

A TPEPICO kísérletekben 8 és 13 eV fotonenergia között vettünk fel
repülésiidő-eloszlásokat. A két karbonil- majd a nitrozil-ligandum konszekutív
vesztését figyeltük meg.

•

A kísérleti adatokból az RRKM-elmélet segítségével nyertük ki a molekulaion
és a fragmensionok kobalt–karbonil és kobalt–nitrozil kötési energiáit.

•

A CoPR3+ ion kobalt–foszfán kötési energiáját TCID kísérletekben határoztuk
meg.

•

A kísérletekből meghatározott megjelenési energiák valamint a kobalt ion és a
semleges ligandumok képződéshőiből levezettük a fragmensionok, a
molekulaionok és a semleges molakulák képződéhőjét.

•

A semleges molekulák esetében a következő képződéshők adódtak:
ΔfH0K(L = PMe3) = –350±13 kJ/mol, ΔfH0K(L = PEt3) = –430±18 kJ/mol.

•

Az ionok képződéshőjét a Co(CO)xNO+ (x = 2,1,0) ionok képződéshőjével
kombinálva a kobalt–foszfán kötési energiákat is sikerült meghatározni.

2.6 A Co(CO)2NO(t-C4H9NC) komplex elektronszerkezete és
termokémiai adatai
•

7 és 18 eV fotonenergia között felvettük a vegyület He-I fotoelektronspektrumát.

A

spektrumot

az

alapvegyület

(Co(CO)3NO)

és

foszfánszármazékainak fotoelektron-spektrumával való hasonlóságok valamint
kvantumkémiai számítások alapján asszignáltuk. Az izocianid ligandum a
foszfánokhoz hasonló módon befolyásolja az elektronszerkezetet: a dkarakterű pályák 1–1.1 eV-tal destabilizálódnak.
•

A TPEPICO kísérletekben 8 és 12 eV között vettünk fel repülésiidő
eloszlásokat. A két karbonil- és a nitrozil-ligandum konszekutív vesztését
figyeltük meg.

•

A kobalt-karbonil és a kobalt-nitrozil kötési energiákat az RRKM-elmélet
segítségével nyertük ki a közvetlen kísérleti adatokból.

•

A Co(t-C4H9NC)+ ion kobalt-izocianid kötési energiáját DFT és ab initio
módszerekkel

számítottuk.

A
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Co(t-C4H9NC)+ + L = CoL+ + t-C4H9NC

(L = CO, NO, NH3, H2O, PMe3) szubsztitúciós hők CCSD(T) szinten történő
számítása az irodalomból már ismert specieszekre a kísérleti hibahatáron
belüli képződéshőket szolgáltatott.
•

A fent számított kötési energiával kombinálva a kobalt-ion és a semleges
molekulák gázfázisú képződéhőjét, meghatároztuk a fragmens ionok, a
molekulaion és a semleges molekula képződéshőjét.

•

A semleges molekulák esetében a következő képződéshők adódtak:
ΔfH0K(L = PMe3) = –350±13 kJ/mol, ΔfH0K(L = PEt3) = –430±18 kJ/mol.

•

A korábbról már ismert Co(CO)xNO+ (x = 2,1,0) képződéshőkből kiindulva a
kobalt-izocianid kötési energia a molekulaionban és a fragmensionokban is
meghatározhatóvá vált.
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