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1. BEVEZETŐ 

A policiklikus aromás szénhidrogének a környezetben mindenhol fellelhető a perzisztens 

szerves szennyezők osztályába tartozó molekulák [1]. Szerkezetüket tekintve több aromás 

gyűrűből állnak [2] (1. ábra).  

 
1. ábra Néhány jellemző policiklikus aromás szénhidrogén (PAH-ok) szerkezete.  

 

A PAH-ok a szerves anyagok tökéletlen égése során keletkeznek, így természetes 

folyamatok, például erdőtüzek és vulkánkitörések során is képződhetnek [3]. Legnagyobb 

mennyiségben azonban antropogén tevékenységek következtében keletkeznek, mint 

például a biomassza-égetés, kokszgyártás, hőipari folyamatok, járműhasználat, 

hulladékégetés stb. [4], [5]. A PAH-ok lényeges jellemzője, hogy fontos szerepet játszanak 

az égés során keletkező részecskék képződésében, mint például a korom. Ezért is tekintik 

őket a korom prekurzorainak [8]. A PAH-ok mutagén és teratogén hatását számos 

tanulmányban bizonyították és kimutatták, hogy képesek reagálni az élő szervezetek DNS-

vel, s mutációkat indukálhatnak a tüdőben, a májban és a bőrben is [6], [7]. Az is 

bebizonyosodott, hogy a PAH-ok rákkeltő hatása az aromás gyűrűk számával (a molekulák 

méretével) nő [11]. Az elmúlt néhány évtizedben komoly erőfeszítések történtek a PAH-ok 

növekedésének mélyebb megértése érdekében [12], [13]. Különféle modelleket 
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fejlesztettek ki és validáltak, amelyek figyelembe vesznek lehetséges reakciókat, de azon 

molekulák és gyökök sokfélesége miatt, amelyek jelentős koncentrációban vannak jelen a 

szénhidrogén lángokban, a PAH képződési mechanizmusok összes részletét még messze 

nem sikerült felderíteni [14].  

Jelen doktori értekezés célja a PAH-ok növekedésének szisztematikus vizsgálata volt. A 

különböző növekedési mechanizmusok lehetséges kezdő pontjai meghatározásra kerültek 

16 megfelelően választott PAH molekulán az egyedi C-H kötés disszociációs entalpia 

(BDE) értékeket felhasználva (1. ábra). Ezt követően a benzo(a)pirén (az egyik 

legrákkeltőbb PAH) képződését kriszénből és benzo(a)antracénből kiindulva, mint modell 

rendszert vizsgáltam. Négy különböző növekedési mechanizmust tártam fel elméleti 

módszerek segítségével: hidrogén absztrakció acetilén addíció (HACA), Diels-Alder (DA), 

hidrogén absztrakció etinil gyök addíció (HAERA), és metil addíció ciklizáció (MAC) [15] 

(2. ábra). 

 
2. ábra A vizsgált növekedési mechanizmusok. 
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2. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. 16 megfelelően választott PAH (1. ábra) kötés disszociációs entalpia értékei (BDE) 

kerültek meghatározásra az összes egyedi C-H kötésre nézve, az ωB97X-D/6-311++G(d,p) 

elméleti  szinten. A hidrogéneket elhelyezkedésük alapján hét csoportba soroltam: zig-zag, 

csúcs, karosszék, penta-öböl, antracén típusú, alifás és alifás melletti (3. ábra).  

 
3. ábra Policiklikus aromás szénhidrogénekben található hidrogének csoportosítása 

elhelyezkedésük szerint.  

 

A BDE és a kötéshossz értékek 342.0 – 485.6 kJ/mol és 1.081 – 1.095 Å tartományban 

találhatók. A BDE értékek alapján meghatározásra kerültek a növekedési reakciók 

lehetséges kezdőpontjai a vizsgált molekulák esetén (4. ábra). Az eredmények azt 

mutatják, hogy a reakciók az ún.  karosszék („armchair”) és csúcshelyzetekben („peak”) 

elhelyezkedő hidrogének absztrakciójával kezdődnek. 
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4. ábra Megfelelően választott policiklikus aromás szénhidrogének növekedési reakcióinak 

lehetséges kiindulási pontjai a hozzájuk tartóz kötésdissziciációs entalpia (BDE, kJ/mol) 
értékekkel). 

 

2.. Egy új növekedési mechanizmust javasoltam a benzo(a)pirén képződésére 

benzo(a)antracénből (BaA) és kriszénből (Chr) kiindulva. A mechanizmus rövidítése 

HAERA és két hidrogén absztrakcióból, egy etinil gyök addícióból, egy ciklizácóból és egy 

hidrogén atom addícióból áll. Összesen 4 HAERA reakcióút került beazonosításra, amelyek 

közül mindegyik 4 átmeneti állapotot és 4 intermedier szerkezetet tartalmaz (5. ábra).   

 
5. ábra A vizsgált HAERA reakcióútvonalak potenciális energiagörbéi. 
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3. A hidrogén absztrackió és acetilén addíció reakciómechanizmus alapján 4 új reakció 

útvonal lett felderítve a benzo(a)pirén képződésére kriszénből (Chr) és 

benzo(a)antracénből (BaA) kiindulva. Mindegyik reakcióút tartalmazott egy hidrogén 

absztrakciót, egy acetilén addíciót, egy ciklizációt és egy hidrogén atom addíciót. Összesen 

három átmeneti állapot és három intermedier szerkezet alkotta a reakció útakat. A 

reakciók első lépéshez tartozó gátmagasságok a kriszén esetén 60,92 kJ/mol, a 

benzo(a)antracén esetében pedig 61,17 kJ/mol és 64,48 kJ/mol-nak adódtak (6. ábra).  

 
6. ábra A vizsgált HACA reakcióútvonalak potenciális energiagörbéi. 

 

4. A benzo(a)pirén képződését, kriszénből (Chr) és benzo(a)antracénből (BaA) kiindulva a 

Diels-Alder (DA) mechanizmussal is felderítettem számításos kémiai módszerekkel. Két 

reakcióutat vizsgáltam, amelyek mindegyike tartalmazott egy acetilén molekula addíciót 

és egy hidrogén molekula eliminációt. Mindkét útvonalhoz tartozott két átmeneti álltapot 

és egy intermedier is. Az aktiválási energia a kriszénből kiinduló út esetén 220.07 kJ/mol 

volt, míg a benzo(a)antracén esetén ez 164.61 kJ/mol-nak adódott (7. ábra).  
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7. ábra A Diels-Alder reakcióútvonalak potenciális energiagörbéi. 

5. Számításos kémiai módszereket alkalmazva, két új metil addíciós ciklizációs (MAC) 

mechanizmust javasoltam az erősen toxikus benzo(a)pirén képződésére kriszénből (Chr) 

és benzo(a)antracénből (BaA) kiindulva (8. ábra). A mechanizmusok tartalmaztak négy 

hidrogén absztrakciót, két metil addíciót, három hidrogén atom eliminációt, egy 

gyűrűfelnyílást és egy gyűrűzáródást. Az útvonalakon a metil addíciós lépések jelentették 

a legexoergikusabb lépéseket (–313,5 kJ/mol és –307,4 kJ/mol). A sebességmeghatározó 

lépések gátmagassága 92,2 kJ/mol és 94,5 kJ/mol-nak adódott. 

 
8. ábra A MAC reakcióútvonalak potenciális energiagörbéi. 
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3. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A szerves anyagok tökéletlen égése során policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) 

keletkeznek. Ahogy az aromás szerkezet növekszik, a vegyületek rákkeltő hatása 

fokozódik, ezért nagyon fontos a képződési mechanizmusaik feltárása és megértése. A 

doktori értekezésem első harmadában 16 ún. „parent” PAH kötésdiszociációs entalpiáit 

(BDE) vizsgáltam és kategorizáltam. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált 

molekulák BDE értékei és C-H kötéshosszai a 342,0 - 485,6 kJ/mol és 1,081 - 1,095 Å 

értékek közé esnek. Az eredmények alapján, a növekedési mechanizmusok lehetséges 

kezdőpontjait is meghatároztam. Ez alapján elmondható, hogy a reakciók az ún. karosszék 

(„armchair”) és csúcshelyzetekben („peak”) elhelyezkedő hidrogének absztrakciójával 

kezdődnek. 

A doktori disszertációmban az erősen rákkeltő benzo(a)pirén különböző reakció 

mechanizmusait is feltártam számításos kémiai módszerek alkalmazásával. Hidrogén 

absztrakció acetilén addíció (HACA), hidrogén absztrakció etinil gyök addíció (HAERA), 

Diels-Alder (DA) és metil addíciós ciklizáció (MAC) mechanizmusokat vizsgáltam, s ezek 

összesen 12 reakcióúton, 50 intermeridert és 52 átmeneti állapotot tartalmaznak. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a HAERA a leginkább és a DA a legkevésbé exoergikus 

reakció útvonal. A számolásokhoz különböző elméleti szinteket alkalmaztam, de csak 

validált módszerekkel kapott eredmények kerültek tárgyalásra. Összességében 

elmondható, hogy a doktori értekezésem eredményei elősegítik a PAH-ok, s különösen a 

benzo(a)pirén, képződésének és növekedésének mélyebb megértését (9. ábra).  

 
 

9. ábra A disszertációban elért eredmények sematikus ábrázolása. 
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  4. SUMMARY 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are harmful chemicals emitted to the 

environment by incomplete combustion. As the aromatic structure grows, the 

carcinogenic effect increases, and thus understanding their formation mechanisms is 

crucial. In this doctoral dissertation, reaction initiation points of the 16 priority PAHs are 

determined by computing the BDE and C-H bond lengths values. The results are in a range 

between 342.0 – 485.6 kJ/mol and 1.081 – 1.095 Å, in the case of the BDE and C-H bond 

lengths, respectively. The obtained results also showed that most of the initiation points 

are hydrogens in the armchair and peak positions.  

In addition, new reaction pathways leading to benzo(a)pyrene, a PAH with well-known 

carcinogenic effects, are also explored. Starting from armchair positions of both chrysene 

or benzo(a)anthracene, four types of reaction mechanisms are studied: hydrogen 

abstraction acetylene addition (HACA), hydrogen abstraction ethynyl radical addition 

(HAERA), Diels-Alder (DA) and methyl addition cyclization (MAC) processes. A total of 12 

reaction pathways are explored, with 50 intermediate and 52 transition state structures. 

Results show that HAERA is the most, and DA is the least exergonic reaction mechanism 

for benzo(a)pyrene formation using validated computational chemistry methods. It can be 

stated, that through this doctoral dissertation a deeper understanding of PAH growth and 

benzo(a)pyrene formation is achieved (Figure 10).  

 

Figure 10 The successfully achieved aims of the dissertation. 
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