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Rövidítésjegyzék 

Ad = adamantil (triciklo[3.3.1.13,7]dekanil) 

CAAC = ciklikus(alkil)(amino)karbén 

CASSCF-SOCI = teljes aktív tér önkonziztens tér másodrendű konfiguráció kölcsönhatás 

(complete active space self-consistent-field second-order configuration interaction) 

CCSD = csatolt klaszter egyszeres, és kétszeres gerjesztésekkel 

Cp = ciklopentadienil 

DAC = N-N’-diamidokarbén 

DFT = sűrűségfunkcionál-elmélet (Density Functional Theory) 

dipp = 2,6-diizopropil-fenil 

dppf = 1,1’-bisz-(difenilfoszfáno)ferrocén 

ESR = elektron spin rezonancia (Electron Spin Resonance) vagy elektron paramágneses 

rezonancia (Electron Paramagnetic Resonance) 

HOMO = legmagasabb betöltött molekulapálya (Highest Occupied Molecular Orbital) 

iBu = izobutil 

IRC = belső reakciókoordináta (Intrinsic Reaction Coordinate) 

LUMO = legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) 

Me = metil 

Mes = 2,4,6-trimetil-fenil (mezitil) 

Mes* = 2,4,6-tri-terc-butil-fenil (szupermezitil) 

NBO = természetes kötéspálya elmélet (Natural Bond Order Theory) 

NMR = mágneses magrezonancia spektroszkópia 

NRT = természetes rezonancia elmélet (Natural Resonance Theory) 

NHC = N-heterociklusos karbén 

Np = neopentil (2-2-dimetilpropan-1-il) 
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PCM = polarizált kontínuum modell (Polarizable Continuum Model) 

PHC= P-heterociklusos karbén 

tBu = terc-butil 

TD-DFT= időfüggő sűrűségfunkcionál elmélet (Time Dependent Density Functional Theory) 

THF = tetrahidrofurán 

TMEDA = tetrametil-etilén-diamin 

  



  6 

Bevezető 

Doktori munkámat a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén végeztem, ahol a kémiai 

jelenségek megértésére irányuló kvantumkémiai vizsgálatok hosszú múltra tekintenek vissza. 

A doktori értekezés alapját képező publikációk közös motívuma a hipovalens (karbént, szililént, 

germilént és foszfanil gyököt tartalmazó) [3]ferrocenofán vegyületcsalád kvantumkémiai 

vizsgálata. A ferrocén és a hipovalens vegyületek együttes alkalmazása felveti annak 

lehetőségét, hogy a ferrocént, mint fotokémiai, vagy redox kapcsolót alkalmazva 

szabályozhatóvá tehető a hipovalens rendszerek katalitikus aktivitása. A doktori munkám célja, 

hogy számításos kémiai módszerekkel vizsgáljam a két rendszer között létrejövő 

kölcsönhatásokat: képes-e a ferrocén egység befolyásolni a hipovalens rendszer tulajdonságait, 

így például organokatalitikus aktivitását, illetve a hipovalens egységgel hangolható-e a rendszer 

redox aktivitása. A munka során csoportunk együttműködött Dietrich Gudat (Stuttgart) és 

Rudolf Pietschnig (Kassel) kutatócsoportjaival, ahol a vizsgált ferrocenofánok szintézise folyt. 

Az együttműködés során a kísérletes csoportokban egyrészt felhasználták a számítások 

eredményeit, másrészt az előállított vegyületek tulajdonságait összevetették a számított 

adatokkal. Ezen vizsgálatok és eredmények ismertetéséhez először külön-külön tekintem át a 

hipovalens vegyületek és a ferrocének irodalmának fontosabb aspektusait, majd a már ismert 

ferrocenofánok tulajdonságait ismertetem. 

A rendszerek viselkedésének jellemzéséhez fontos megérteni a hipovalens centrumtól függő 

szerkezeti, stabilitási és elektrokémiai sajátságokat, valamint a ferrocén gyűrű jelenléte miatt 

történő változásokat is. Ebből adódóan mind a hipovalens vegyületek, mint a ferrocének és a 

ferrocenofánok irodalmának megismerése fontos a bemutatandó munka megértéséhez, így ezen 

témákkal kapcsolatos irodalmat külön alfejezetekben mutatom be. Ezeket követően részletezem 

a korábbi években egyre szélesebb körben kutatott hipovalens [3]ferrocenofánokkal 

kapcsolatban végzett kísérleti munkákat. Végül kitérek a ferrocén alapú biszfoszfán 

ligandumok kelát komplexeire is, melyeket ugyan az irodalom nem sorol a [3]ferrocenofánok 

csoportjába, viszont azokkal szerkezetileg teljesen analóg vegyületeknek tekinthetőek. 
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I. Irodalmi áttekintés 

 

I. 1. Karbének és nehezebb analógjaik 

 

Hipovalens vegyületek közül a nitrogén heterociklusos karbének (NHC) bírnak az egyik a 

legnagyobb jelentőséggel, köszönhetően kiemelkedő stabilitásuknak és széles körű 

felhasználhatóságuknak.1 A legegyszerűbb karbén a metilén (:CH2), amely triplett alapállapotú. 

Infravörös spektroszkópiai kísérlet,2 valamint CASSCF-SOCI/TZ3P(2f,2d) számítási szinten 

kapott eredmények alapján3 (melyeket később teljes bázisra extrapolált csatolt klaszter 

számításokkal is alátámasztottak4) ez az elektronkonfiguráció 9,0 kcal/mollal stabilabb, mint a 

szingulett állapot.  

A triplett szerkezet két párosítatlan elektronnal rendelkezik, reaktív kettősgyökként viselkedik 

és könnyen dimerizálódik. A rendszert kísérleti úton ESR spektroszkópiával vizsgálták, a 

hiperfinom-kölcsönhatás izotróp komponenséből meghatározható a szénatom s-karaktere, 

melyből becsülhető a szén körüli kötésszög nagysága. Ily módon kísérleti úton 133,7°-os 

kötésszöget állapítottak meg, látható, hogy a központi szén az sp2- és az sp-hibrid közötti 

szerkezettel írható le.5–9 A CCSD(T)/aug-cc-pCVQZ szinten végzett optimálás során kapott 

133,8°-os kötésszög is jól egyezik a kísérleti eredménnyel.4 Noha olyan triplett karbéneket is 

előállítottak, melyek akár 40 perc felezési idővel is rendelkeznek,10,11 viszonylag rövid 

élettartalmuk miatt jelentőségük jóval kisebb,12 így ahhoz, hogy stabil karbént tudjunk 

előállítani, a szingulett állapotot célszerű stabilizálni. A szingulett karbének esetében a 

molekula jobban meghajlik, a központi szénatom inkább sp2 hibridizációjú lesz, a kötésszög a 

magános elektronpárnak köszönhetően jelentősen (a metilén esetében 102,4°-ra) lecsökken,13 

az elektronpárt tartalmazó pálya (HOMO) s-karaktere megnövekszik, míg a rá merőleges üres 

pálya (LUMO) változatlan marad. (1. ábra)  

 
1. ábra: A szingulett és triplett karbén egyszerű ábrázolása 
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A szingulett állapot stabilizálása elsősorban megfelelő elektronikus tulajdonságú 

szubsztituensekkel érhető el, ami rendszerint két módon stabilizálja a rendszert: a HOMO 

energiájának csökkentésével és/vagy a LUMO energiájának növelésével. Előbbit σ-

elektronszívó („pull”) csoportokkal, míg utóbbit π-elektronküldő („push”) csoportokkal 

érhetjük el. További stabilizációt jelenthet a rendszer gyűrűbe zárása, valamint a hipovalens 

centrum aromás rendszerbe való beépítése. Ezt kiegészítheti a hipovalens centrum nagyméretű 

csoportokkal való árnyékolása, ami további (sok esetben nem csak kinetikai)* stabilizációban 

jelenik meg. A fenti stabilizációs hatások ismeretében talán nem túl meglepő módon az 1991-

ben előállított 1,3-diadamantilimidazol-2-ilidén rendkívül robusztusnak bizonyult, kristályai 

levegőtől elzárva évekig stabilnak mutatkoztak.14 Az aminocsoportok egyszerre növelik a 

rendszer LUMO-jának energiaszintjét π-elektron küldő képességük miatt, valamint csökkentik 

a HOMO energiaszintet is σ-elektronszívó hatásuk miatt.† A hatékony π-elektronküldő hatás 

elérése érdekében fontos, hogy a karbénhez központi atomhoz kapcsolódó stabilizáló csoport 

sík szerkezetű legyen. Mivel az amino-, és a foszfinokarbén is sík molekula, látható, hogy az 

elektrondonálásnak jelentősebb a stabilizáló hatása a kilapítási energiánál, ami az aminocsoport 

esetében 5-7 kcal/mol, míg a foszfinocsoport esetén 35 kcal/mol.15 További stabilizációt jelent 

a rendszer 6π aromássága és az aminocsoportokon található nagyméretű adamantil csoportok 

jelenléte (2. ábra 1), amelyek egyrészt megakadályozzák a dimerizációt, másrészt csökkentik 

a nitrogén kilapulásához szükséges energiát is.14,16–20 Később terc-butilcsoporttal,21 sőt a kisebb 

térkitöltéssel rendelkező metilcsoporttal is sikerült stabil imidazol-2-ilidént előállítani, mely 

utóbbi vegyület előállítása megmutatta22, hogy a nagyméretű szubsztituensek jelenléte nem 

feltétlenül szükséges a rendszer stabilizálásához, tehát mindössze az elektronikus stabilizáció 

is elegendő. Az imidazol-gyűrű telítése, ezzel az aromásság megszüntetésével kialakuló 

rendszer is elegendőnek bizonyult a stabilizációhoz (2. ábra 2).23 Emellett az elmúlt közel 30 

évben az imidazol egységet tartalmazó NHC-eken kívül is számos karbént állítottak elő, köztük 

a tiazol-2-ilidént (2. ábra 3),24 a triazol-2-ilidént (2. ábra 4),25 a két foszforatom által stabilizált, 

ún. PHC-t (2. ábra 5),
26,27

 valamint az oxazol-2-ilidén (2. ábra 6) előállíthatóságát is 

alátámasztották számításos kémiai módszerekkel.28 Megállapították, hogy mindössze egy 

stabilizáló hatású aminocsoport is elég a stabilitáshoz: ilyen módon 

ciklikus(alkil)(amino)karbéneket (CAAC) (2. ábra 7)29, továbbá abnormális karbéneket is 

                                                 

* (a nagy méretű szubsztituensek hozzájárulnak a nitrogén heteroatomok kilapításához, ezzel tovább 

növelik a stabilizációt) 
† ez utóbbi hatás – a Hammett-konstansból kiindulva – sokkal gyengébb 
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sikerült előállítani, amelyekben a hipovalens szénatom nem az imidazol egység 2-es, hanem a 

4-es szénatomja (2. ábra 8).30–32 Fontos kiemelni, hogy tulajdonképpen a gyűrűs rendszer 

jelenléte sem szükséges a karbének stabilizációjához, amit jól mutat a számos nyílt láncú karbén 

szintetizálása (2. ábra 9).33 A korábban említett öttagú gyűrűt tartalmazó stabil karbének 

mellett, nagyobb gyűrűket tartalmazó, 6-34, 7-35, illetve 8-tagú36 analóg rendszereket is sikerült 

előállítani (2. ábra 10-12). Nagyobb tagszámú gyűrűk esetén a karbén szénatom körüli 

kötésszög megnő, a magános elektronpár s-karaktere csökken, a HOMO energiája emelkedik, 

a karbén nukleofilicitása megnő. Egyéb heteroatomot tartalmazó nagyobb tagszámú gyűrűs 

karbének közül nagy jelentőséggel bírnak a Bielawski és kutatócsoportja által előállított N-N’-

diamidokarbének (DAC) (2. ábra 13, 14)37–39, melyek nukleofil és elektrofil (ambifil) 

sajátságainak köszönhetően képesek különböző kismolekulákat (szén-monoxid, ammónia, 

izonitrilek) addicionálni40,41, továbbá olefinekkel, alkinekkel [2+1] cikloaddíciós reakcióba 

lépni.42  

A karbének egy egyedi változatát képviseli a Bertrand és kutatócsoportja által előállított 

ciklopropil-ilidén,43 ahol a központi atomot nem a szomszédos atomok, hanem a ciklopropil 

gyűrűhöz kapcsolódó aminocsoportok stabilizálják (2. ábra 15). Érdekesség, hogy az 

alapgyűrű ebben az esetben a Hückel-szabály szerint aromás (2π aromás), amit viszont csökkent 

az aminocsoportok π-elektron küldése. Ugyanakkor az ilides töltésszeparáció az aminocsoport 

és a gyűrű között növeli a stabilitást.44  

  



  10 

 

2. ábra: Előállított stabilizált karbének 

A karbének stabilitásának számításos kémiai becslésére számos lehetőség áll rendelkezésre. Jól 

becsülhető a stabilitás a szingulett és a triplett állapot közötti energiakülönbséggel,1,45 azonban 

ennek pontos meghatározásához költséges magas szintű számítások szükségesek. A karbén 

dimerizációs energiájával is jellemezhetjük a stabilitást, ebben az esetben nem szükségesek 

magas szintű számítások, azonban a számolandó atomok száma megduplázódik, a számítási 

igény jelentősen megnő, továbbá a legstabilabb dimer szerkezete sem egyértelmű. Ezt a 

problémát küszöböli ki a 3. ábrán látható izodezmikus (azonos típusú kötésekből mindkét 

oldalon ugyanannyit tartalmazó) reakció, mely az adott karbén stabilitását hasonlítja össze a 

szingulett metilén stabilitásával. Számítások alapján ennek a reakciónak az energiája jól 

korrelál a karbén dimerizációs energiájával, így a karbének stabilitása az atomszám növelése 

nélkül, viszonylag kevesebb erőforrást igénybe vevő számításos módszerrel is becsülhető.46 

 

3. ábra: A karbénekre használt izodezmikus reakció 

A karbének kitűnő komplexképző vegyületek, számos fémmel képesek komplexet alkotni. 

Ezek a komplexek ipari folyamatokban is gyakran használt katalizátorok, jelentőségüket a 
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hozzájuk fűződő két Nobel-díj is mutatja (Fischer 1973‡; Schrock, Chauvin, Grubbs 2005). Az 

átmenetifém-karbén komplexek alapjában véve két csoportba oszthatóak: a Fischer-karbén-

komplexeket általában a ligandumként π-akceptort tartalmazó (pl. CO), alacsony oxidációs 

számú (pl. Cr, Mo, W) fémek, és a π-donor helyettesítővel ellátott stabil szingulett alapállapotú 

úgynevezett „nukleofil” karbének (pl. metoxikarbén, dimetil-aminokarbén, vagy az imidazol-

ilidén) alkotják, míg Schrock-karbén-komplexek a magasabb oxidációs állapotban lévő korai 

átmeneti fémek σ- és π-donor ligandumokat tartalmazó komplexei, és a π-donor helyettesítőt 

hiányoló kis szingulett-triplett gáttal rendelkező úgynevezett „elektrofil” karbének (metilén, 

dialkilkarbén) között jönnek létre. A Fischer-karbének esetében a σ-akceptor és π-donor hatású 

szubsztituenseknek köszönhetően a HOMO energiája valamelyest lecsökken, a LUMO pedig 

jelentősen megnő, összességében a szingulett állapot jelentősen stabilizálódik. Mivel a HOMO 

nagy mértékben a szénen lokalizált, e karbének az aminoknál jóval erősebb Lewis bázisok, 

amelyek képesek datív kötést kialakítani a fém üres d-pályájával, miközben a fém egy betöltött 

d-pályájának irányából a karbén üres p-pályájára történhet visszadonálás, melynek mértéke a 

karbén stabilitásának növekedésével (egyre magasabb LUMO energia) csökken (4. ábra). 

Schrock-karbének esetében a triplett állapot marad jellemző, s a fémkomplexben a karbén és a 

fém a σ-, és a π-kötéshez is egy-egy elektronnal járul hozzá. 

 

4. ábra: a) Fischer-karbén-komplexek kialakulása, b) Schrock-karbén-komplexek kialakulása 

 

A stabilizált (Fischer-típusú) karbének – nukleofil sajátságaiknak köszönhetően – a p-mező 

elemeit tartalmazó vegyületekkel is képesek komplexeket képezni, és normál körülmények 

                                                 

‡ Ernst Otto Fischer a szendvics komplexek kémiájának kidolgozása miatt kapta a Nobel-díjat, azonban a 

díjátvételen új kutatási területéről, a karbének kémiájáról tartott előadást. 
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között reaktív (például hipovalens centrumot tartalmazó) molekulákat – így Schrock karbént, 

vagy ennek nehezebb elemet tartalmazó analógjait stabilizálni.47,48 Ilyen esetekben – szemben  

két Schrock-karbén (analóg) között kialakuló kettős kötéssel, poláris kötésszerkezet alakul ki. 

Így imidazol-ilidén CH2, SiH2, NH, PH, O, S adduktjai esetében NBO és NRT kvantumkémiai 

eredmények megmutatták, hogy a visszadonálás mértéke nagymértékben függ a helyettesítőtől: 

amíg az oxigén, nitrogén, és szén esetén a kettős kötéses rezonancia szerkezet, addig a szilícium, 

esetén a gyenge visszadonálásból adódóan az ikerionos (datív kötéses) rezonanciaszerkezet 

dominál (5. ábra). A viszonylag elektronegatív kén esetén a két rezonanciaszerkezet súlya az 

ikerionos enyhe dominanciája mellett hasonló, s a nehezebb elemek közül a foszfor esetén a 

legnagyobb a kettőskötéses szerkezet súlya, mely körülbelül megegyezik az ikerionos 

formáéval.49  

 

5. ábra: A kettős kötéses (fekete jelöléssel) és az ionos rezonancia (piros jelöléssel) szerkezet 

súlya a stabilizált karbének p-mezővel alkotott vegyületei esetében a B3LYP/6-311+G** 

szinten végzett NRT számítás alapján49 
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A számított adatok a kísérleti eredményekben is megmutatkoznak: míg X=CH2 esetén a 

formális kétszeres kötés hossza: 1,35 Å,50 (a C=C kötés irodalmi hossza 1,33 Å51), addig 

X=SiCl2 esetén az Si-C kötéshossz (1,95 Å)52 egy gyenge egyszeres kötés (1,86 Å51) 

tartományába esik. Karbén-foszfinidén addukt esetén a P-C távolság rövidebb az egyszeres 

kötésnél (P-C: 1,76 Å, 53 míg a P-C kötés irodalmi hossza 1,848 Å51), azonban a datív kötéses 

szerkezet jelentőségére utal két boránnal képzett adduktja (6. ábra).54 Különböző karbének 

fenil-foszfinidén „adduktjainak” 31P NMR vizsgálata során a kapott kémiai eltolódás értékek 

jól mutatják az egyes rezonanciaszerkezetek súlyát, lehetőséget adva a karbének π-akceptor 

sajátságai szerinti összehasonlítására.55  

 

6. ábra: a) az NHC=PPh addukt különböző rezonanciaszerkezetei, b) az NHC=PPh addukt 2 

boránnal képzett adduktja 

 

A fent diszkutáltak szerint kiemelkedően nukleofil N-heterociklusos karbének gyenge Lewis 

savakkal, mint pl. a szilánokkal és foszfánokkal szemben mutatott reaktivitása széles körűen 

kutatott téma.56,57,66–74,58–65 A karbén-szilán adduktok egyértelműen datív kötéses szerkezetként 

írhatók le, mely szerkezet elektronegatív szubsztituensekkel és a karbén nukleofilicitásának 

növelésével stabilizálható.75 A foszfánokkal történő reakciók különböző reakciókörülmények, 

és kiindulási reagensek mellett eltérő végtermékekhez vezettek.56,57,69–74,76–79,58,80–82,59,62–67 Így, 

NHC és a CAAC fenilfoszfánnal, difenilfoszfánnal,59 vagy PH3-nal62 történő reakciója során a 

karbén beékelődött a foszfin egyik P-H kötésébe, primer foszfánokat eredményezve (7. ábra A 

szerkezet). A telítetlen, nagyméretű szubsztituenseket tartalmazó Arduengo karbén esetén PH3-

nal nem,62 csak PCl3-dal következett be reakció, mely esetben datív kötéses karbén-foszfán 

addukt keletkezett (7. ábra B).72 Fontos megemlíteni, hogy a nitrogénen kis térkitöltésű 

szubsztituenseket (metil, etil) alkalmazva, a triklorofoszfán két NHC-vel is képes volt adduktot 

képezni azólium-klorid melléktermék képződése mellett (7. ábra C).60 Emellett különböző N-
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heterociklusos karbéneket reagáltattak dialkil-, illetve diarilklorofoszfánokkal, mely 

folyamatok során ionos szerkezetek keletkeztek klorid ellenionnal (7. ábra D).63,65 

 

 

7. ábra: Előállított különböző szerkezetű karbén-foszfán adduktok  

A karbének önmagukban is képesek organokatalitikus reakciókat is katalizálni,83–87 mely 

folyamatok közül nagy jelentőséggel bír az ún. „umpolung” katalízis.84 Ebben az esetben a 

karbénhez kapcsolódó, δ+ szénatomot tartalmazó reagens (pl. karbonil csoportot tartalmazó 

vegyületek) polarizációs viszonyai megfordulnak, így önmaga képes lesz nukleofilként 

viselkedni, és egy δ+ szénatomot tartalmazó másik molekulával (például egy másik 

karbonilvegyülettel) reakcióba lépni. Ezt a reakciót két aldehid esetén benzoin kondenzációnak 

nevezzük.88 A folyamathoz tartozó mechanizmust először Breslow írta le 1958-ban, mely során 

az azólium kationból deprotonálással keletkezik a szabad karbén, melyhez képes 

addicionálódni az aldehid. Ily módon egy ikerionos szerkezet alakul ki, melyből egy 

protonátmenetet követően keletkezik a katalitikus ciklus legfontosabb köztiterméke (8. ábra).83 

Az „umpolung” töltésátfordulás ezen a szerkezeten, az ún. Breslow-intermedieren keresztül 

megy végbe, melynek létezését csak 2012-ben tudták kísérleti úton igazolni.89 Továbbá fontos 

megemlíteni, hogy a benzoin kondenzáció mechanizmusára más út is elképzelhető: 

kvantumkémiai számítások megmutatták, hogy az azólium kation deprotonálódása és a reagens 

addíciója egy lépésben is megtörténhet, és ennek a folyamatnak a gátja alacsonyabb,90 mint a 

Breslow által eredetileg javasolt két lépéses, karbén képződésével járó mechanizmus.91,92  
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8. ábra: A benzoin kondenzáció mechanizmusa 

A benzoin kondenzációhoz hasonló folyamatoknak az emberei szervezetben is nagy jelentősége 

van: a B1-vitamin (tiamin) (9. ábra) deprotonálódását követően karbén intermedier keletkezik, 

melynek többek között nagy jelentősége van a pentóz-foszfát ciklusban cukoregységek 

felépítésében (transzketoláz enzim), vagy a citromsav-ciklusban a piroszőlősav acetaldehiddé 

történő dekarboxilezésében (piruvát dekarboxiláz enzim).93  

 

9. ábra: A tiamin (B1-vitamin) szerkezete 

A karbének mellett olyan nehezebb analógokat, mint a szililént (10. ábra 16) 94, germilént (10. 

ábra 17)95 és sztannilént (10. ábra 18)96,97 is sikerült előállítani. Ezek a rendszerek a periódusos 

rendszerben lefelé haladva a magános elektronpár növekvő s-karaktere miatt könnyebben 
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stabilizálhatóak.1 A plumbilén analógját érdekes módon csak a telített imidazolidin-2-ilidénnel 

sikerült előállítani (Dipp és Mes szubsztituensekkel), a telítetlen imidazol rendszer szintézise 

sikertelen volt.98 Elhagyva a széncsoportot, a 3.-6. főcsoportig számos analóg molekulát 

sikerült előállítani (10. ábra 19-27). Nagy térkitöltésű szubsztituensekkel rendelkező diiminhez 

bór-tribromidot és redukálószert hozzáadva, egy lítiálási lépést követően az Arduengo karbén 

boril anionos megfelelőjét sikerült szintetizálni (10. ábra 19).99 A bór-bromidot gallium-

kloriddal helyettesítve a nehezebb gallium analóg szerkezet (10. ábra 20) előállítása is 

sikeresnek bizonyult.100,101 Az indium analóg rendszer DFT számítások alapján stabilnak 

mutatkozott, azonban imidazol gyűrűbe foglalva csak dimerként tudták kimutatni.102 Egy nem 

rég megjelent publikációban 6-tagú, Si-O-Si láncot tartalmazó N-heterociklusos indil anion 

sikeres szintéziséről számoltak be (10. ábra 21).103 

Az 5. főcsoport esetében az Arduengo karbén megfelelő analógjai kationok, melyeket minden 

elem esetében sikerült előállítani (10. ábra 22-25).104–106 A foszfénium-klorid molekulák 

kristályszerkezete alapján megállapították, hogy a telítetlen imidazol alapú rendszer inkább 

ionosként viselkedik, míg a telített imidazolidin alapú rendszer elsősorban kovalens 

sajátságokkal rendelkezik. Ebből következik, hogy a karbénekhez hasonlóan ezekben az 

esetekben is a 6π aromás rendszer jelentősen stabilizálja a kationt.107,108 A halogén elleniont 

bromidra, vagy jodidra cserélve az ionos jelleg tovább növekszik. Bár a gázfázisú (PW91 

funkcionállal végzett) számítások csak a P-I kötés megnyúlását mutatják, a potenciális energia 

hiperfelület meglehetősen lapos, így tulajdonképpen ez az eredmény is az ionos szerkezet 

jelentőségét mutatja meg.109  

Az oxigéncsoport analóg vegyületei dikationként írhatóak fel, melyek közül napjainkig a 

szelént (10. ábra 26) 110 és a tellúrt (10. ábra 27) 111 tartalmazó rendszert állították elő.  
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10. ábra: Az Arduengo karbén előállított analógjai 
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I. 2. Ferrocén 

 

A ferrocén a 20. század közepén történt előállítása óta központi szerepet játszik a fémorganikus 

kémiában. Számos területen alkalmazzák optikai és redox sajátságainak köszönhetően, többek 

között akkumulátorokban, katalitikus folyamatokban, szenzorokban és még a rákellenes 

gyógyszerek fejlesztésében is.112–115  

A vegyületet először Kealy és Pauson állította elő 1951-ben, nátrium-ciklopentadienil és 

vas(II)-klorid reakciójával THF oldószerben.116 A reakció termékeként egy narancssárga, 

termikusan stabil, 400 °C-ig nem bomló vegyületet kaptak. A molekulában először a 

ciklopentadienil ligandumokat monohapto kötésben ábrázolták, ezzel azonban ellentmondásba 

kerültek a jól ismert 18-elektron szabállyal. A ferrocénre (majd később az összes metallocénre) 

jellemző közismert „szendvics”-szerkezetet csak egy évvel később javasolta Geoffrey 

Wilkinson,117,118 aki a dibenzol-krómot előállító Ernst Otto Fischerrel együtt megosztott Nobel-

díjat kapott.119 A szendvics-szerkezetre egy „fedő” D5h, és egy „csavart” D5d szimmetriájú 

rotációs izomer jellemző, melyek között az átfordulás könnyen megtörténik, mivel ennek 

energiagátja mindössze ~1 kcal/mol (11. ábra). Összhangban a kis energiakülönbséggel a két 

izomer elektronszerkezete között kicsi a különbség, így a továbbiakban a D5h szimmetriájú 

szerkezetet mutatom be, ugyanis a doktorim témáját adó ferrocenofán egységet tartalmazó 

vegyületek szempontjából ennek a formának van nagyobb jelentősége (lásd III. 3. fejezet).  

 

11. ábra: A ferrocén rotációs szerkezetei  

 

A D5h szimmetrájú ferrocén legmagasabb energiaszintű betöltött elektronpályáit a 12. ábra 

mutatja be. A négy legmagasabb energiájú betöltött pálya (E-H) közül kettő-kettő (E-F, és G-

H) degeneráltnak tekinthető, közöttük lévő energiakülönbség kismértékű, mindössze 0,003 eV 

a HF/6-31G* szinten végzett számítás alapján. Az E és az F pályák esetén, a ciklopentadienil 

(Cp) gyűrű e1’ szimmetriájú pálya (D5d szimmetria esetén e1g) és a vas dxz és dyz pályái közti 
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nagymértékű átlapolás látható. A G és H pályák esetén a két Cp gyűrű e1
” szimmetriájú (D5d 

szimmetria esetén e1u) és a vas p pályáival gyenge kölcsönhatást mutatnak. A ferrocén 

sorrendben következő négy alacsonyabb energiájú pályája közül kettő-kettő degenerált (12. 

ábra I és J, illetve K és L pályák), a vas dxy (I) és dx2-y2 pályája (J) és a Cp gyűrűk a1 pályái 

(K) nem lapolnak át, míg a vas dz2 és az a1 pályái között (L) minimális átlapolás figyelhető meg. 

 

12. ábra: A D5h szimmetriájú ferrocén legnagyobb energiájú betöltött elektronpályái (HF/6-

31G* szinten végzett számítás alapján) 

A ferrocén jóddal, vagy vas(III)-kloriddal könnyen oxidálható a kék színű paramágneses 

ferricíniumionná (13. ábra). A ferricínium/ferrocén elektródot gyakran használják 

elektrokémiai standardként a rendszer számos oldószerben megfigyelt reverzibilis 
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viselkedéséből adódóan (az oxidáció folyamatához tartozó standard elektródpotenciál +0,40 

V).120 Ez a tulajdonság lehetővé tette a ferrocén redox kapcsolóként történő alkalmazását, 

többek között gyűrűnyitásos polimerizációk121–123 és hidroelementációs reakciók124 

aktiválásában.  

 

13. ábra: A ferrocén reverzibilis oxidációja 
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I. 3. Ferrocenofánok 

 

Ferrocenofánoknak, vagy ansa-ferrocéneknek§ nevezzük azokat a ferrocénből származtatható 

vegyületeket, ahol a ferrocén két ciklopentadienil gyűrűje össze van kötve egy, vagy több 

atomból álló híddal. Az ilyen típusú vegyületek neve előtt szögletes zárójelben feltüntetett szám 

a hidat alkotó atomok számát jelöli (pl: az [1]ferrocenofánok esetében a két ciklopentadienil 

gyűrűt egy atom köti össze).  

A kialakuló híd torzítja az eredetileg egymással párhuzamos síkban lévő ciklopentadienil 

gyűrűket tartalmazó ferrocén rendszerét, a lánc az [n]ferrocenofánok (n=1-3) esetében rövid, 

mely lecsökkenti a távolságot az 1 és 1’ helyzetben lévő szénatomok között. A dőlés mértéke a 

ciklopentadienil gyűrűk síkjai által (α), az egyik gyűrű síkja és a híd által (β), a két gyűrűre a 

vasból állított merőlegesek által (δ), valamint [1]ferrocenofánok esetében a hídatom, és az 1 és 

1’ szénatomok által bezárt szöggel (θ) is jellemezhető (14. ábra).125  

 

14. ábra: A ferrocenofánok geometriai paraméterei 

A ferrocénben a gyűrűk párhuzamosságának oka az, hogy a ciklopentadienil gyűrűk π pályái 

így fednek át maximálisan a központi vasatom s, p, és d pályáival. A híd bevitele a rendszerben 

torzítja a geometriát az alapállapotú rendszerhez képest, a vasatom közelebb van az 1, és 1’ 

helyzetben lévő szénatomokhoz, melynek következtében a távolabbi szénatommal lévő 

kölcsönhatás meggyengül, az ott lévő szén-szén kötések lerövidülnek, mivel kettős kötés 

karakterük növekszik. A torzulással összefüggésben a lazító kölcsönhatások megerősödése, és 

                                                 

§Az ansa szó latinul hajlított fogót jelent. 
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a növekedő elektron-elektron taszító kölcsönhatások a teljes energia növekedésével, valamint 

az 1, 1’ szénatom és a híd, és a vasatom és a Cp gyűrűk közti kötések meggyengülésével járnak. 

Az így kialakuló, alacsonyabb szimmetriájú rendszerben feszültség keletkezik, a rendszer 

energiája nő a dőlésszöggel. DFT számítások alapján megmutatták, hogy míg 10°-os dőlési 

szög esetén 1,4 kcal/mollal, addig 40°-os dőlési szög esetén már 23 kcal/mollal növekszik a 

rendszer energiája az alapállapotú párhuzamos ferrocénhez képest (B3LYP/cc-pVTZ 

számítások alapján, lásd 15. ábra).125  

 

15. ábra: A ferrocén stabilitásának változása a dőlési szöggel. Az energia a D5h szimmetriájú 

ferrocén energiájához lett viszonyítva, B3LYP/cc-pVTZ számítások alapján. 

Ennek a torzulásnak mértéke nyilvánvalóan függ a hidat alkotó atomok számától 

([1]ferrocenofánok esetében általában a legnagyobb), de az atomok minőségétől is. Ez utóbbi 

állítást jól szemlélteti, hogy hasonló a torzulás mértéke a P-P hidat tartalmazó 

[2]ferrocenofánban126 (α=11,5°), és az N-P-N hidat tartalmazó [3]ferrocenofánban127 (α=11,4°).  

Fontos kiemelni, hogy [1]ferrocenofánok és néhány [2]ferrocenofán128,129 esetében a jelentős 

torzulásnak köszönhetően a híd kötései könnyen felszakíthatóak, ami lehetőséget kínál e 

vegyületek alkalmazását termikus úton gyűrűfelnyílással járó polimerizációban.130–132 Az első 

ferrocenofán előállítása során ferrocén szubszituált propionsavat reagáltattak polifoszforsavval, 

így egy heteroannuláris ciklizációt követően egy [3]ferrocenofánon alapuló ketont kaptak.133 

Később röntgenkrisztallográfiával is megerősítették a reakció termékeként kialakuló hidas 
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szerkezetet (16. ábra).134 Érdekes módon a vajsav és valeriánsav analóg rendszerek 

homoannuláris ciklizációt eredményeztek, ferrocenofán ezekben az esetekben nem 

keletkezett.133  

 

16. ábra: Az első előállított [3]ferrocenofán szerkezete az atomok közti távolságokkal jelölve. 

Az ábra a 134 hivatkozás ábráját felhasználva készült. 

Egy évvel később publikált szintetikus munkában 6,6-dimetilfulvént reagáltattak fém 

nátriummal, majd vas(II)-kloriddal THF-ban, melyből főtermékként C2Me4 hidat tartalmazó 

[2]ferrocenofánt kaptak.135 A ferrocén – köszönhetően a benzolénál savasabb hidrogénjének – 

TMEDA jelenlétében n-butil-lítiummal könnyen lítiálható, melyből dikloro-difenil-szilánnal 

történő reakcióval sikerült előállítani az első [1]ferrocenofánt.136 Emellett a dilítiált 

származékból 1,1’-dibrómferrocén előállítását követően, azt egy P-P-P láncot tartalmazó 

lítiumvegyülettel reagáltatva három foszforatomot tartalmazó híddal rendelkező 

[3]ferrocenofánt is sikerült szintetizálni.137 A fent említett módszereket alkalmazva, az elmúlt 

évtizedekben számos különböző ferrocenofánt sikerült előállítani a hídhelyzetben változatos 

heteroatomokkal (ld: 1. táblázat), azonban a P, és N heteroatomot tartalmazó 

[3]ferrocenofánokból mindeddig kevés szintetikus eredmény született. 
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1. táblázat: Előállított [n]ferrocenofánok 

 

[1]ferrocenofánok 

 

E=B, X=SiMe3, (SiMe3)tBu, iPr138,139 (a=2); E=Al; 

X=Py(tsi), Me2Ntsi (a=1)140; E=Ga; X=Py(tsi), Me2Ntsi 

(a=1)140; E=Si; X=Ph,Cl (a=2)136,141; E=Ge; X=Ph (a=2)142; 

E=P; X=Ph, tBu (a=1)142–145; E=As; X=Ph (a=1)143–145; 

E=S146; E=Se146; E=Ti, Zr, Hf; X=Cp, CptBu (a=2)147; 

E=U148 (tris-ferrocenilén komplex) 

 

 

 

[2]ferrocenofánok 

 

E=E’=B; X=Y=NMe2
149,150 (a=b=1); E=E’=B, X=Y=Mes151 

(a=b=1); E=E’=C, X=Y=Me (a=b=2)135; E=E’=Si,Ge, 

X=Y=Me (a=b=2)152–160; E=E’=Si,Ge, SiMe3 (a=b=2)161; 

E=E’=Sn; X=Y=Me (a=b=2)162; E=E’=P 

(heterociklusban)163; X=PHTbt, Y=OPHTbt (a=b=1)164; 

E=NH, E’=SO2
165,166

; E=N, E’=Si, Sn, X=SiMe3, Y=SiMe2; 

SnMe2, SntBu2 (a=b=1)167
; E=N, E’=P, X=SiMe3, Y=tBu 

(a=b=1)168 

 

 

[3]ferrocenofánok 

 

E=E’=P, X=Y=Ph (a=b=1)137; E=N, E’=C, X=iBu, Ph, Ad 

(a=1)169,170; E=N, E’=Ge, Sn, X= Mes, Np, TMS171–173; E=N, 

E’=P, X=TMS, Y=Tbt (a=b=1)127 

  



  25 

I. 4. Hipovalens [3]ferrocenofánok 

 

Az elmúlt években azok a [3]ferrocenofánok kerültek az érdeklődés középpontjába, ahol a híd 

középső atomja egy hipovalens centrum (például egy kétértékű szén-, szilícium-, vagy 

germániumatom). Az első ilyen vegyületcsalád az N-C-N hidat tartalmazó 

diaminokarbén[3]ferrocenofán volt, melyek a N-heterociklusos karbénekként (NHC) is 

leírhatóak. A terület kiemelkedő jelentőségét jól mutatja, hogy egymástól függetlenül két 

kutatócsoport is előállította ezeket a vegyületeket (Bielawski169 (R=Ph, iBu) és Siemeling170 

(R= Ad, Np)). Mind a szimmetrikus174,175, mind az aszimmetrikus176 rendszerek közül a 

nagyobb szubsztituensekkel rendelkező karbének (Ad, Np) bizonyultak izolálhatónak, míg a 

többit csak csapdázni sikerült. Ezek a karbének könnyen oxidálhatóak a ferrocén egységnek 

köszönhetően, és az így kapott gyökkation rendkívül stabilnak bizonyult.174 

Érdekesség, hogy ezek a rendszerek alkalmasak kisméretű nukleofil molekulák (szén-monoxid, 

izocianát, amin) aktiválására (17. ábra).177  

 

 

17. ábra: Kisméretű molekulák addíciója [3]ferrocenofán alapú karbénekre (R=Np) 
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A karbének mellett más hipovalens központi atomot tartalmazó [3]ferrocenofánok területe is 

jelentős mértékben bővült az elmúlt néhány év során. A ferrocenofán alapú diaminokarbén 

rendszerek nehezebb elemeket tartalmazó analógjait, így a germilént,171,172,178 a 

sztannilént,171,172,178 és a plumbilént171,172,178 is sikerült előállítani (18. ábra a)). Ugyanakkor a 

difoszfinokarbén analógok előállítása során csak a germilén, sztannilén és a plumbilén dimerjeit 

sikerült szintetizálni (18. ábra b)).179,180 Ezek a dimerek egy kisméretű szubsztituensekkel 

rendelkező NHC-nel elreagálva a tetrilének megfelelő adduktját szolgáltatták, ilyen formában 

a szililén is stabilizálhatónak bizonyult (18. ábra c)).179,180 A központi atomot foszforra cserélve 

2, 4, ill. 6 foszforatomot tartalmazó rendszereket állítottak elő, melyekből termikus úton 

hipovalens foszforgyök képezhető (18. ábra d)).181 

 

18. ábra: Az elmúlt években előállított nitrogén, vagy foszforatomok által stabilizált, 

hipovalens központi atomot tartalmazó [3]ferrocenofánok 
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I. 5. Ferrocén alapú biszfoszfán ligandumok és komplexeik 

 

Ugyan a ferrocén alapú biszfoszfán ligandumok kelátkomplexeit nem szokás a 

[3]ferrocenofánok csoportjába sorolni, szerkezetileg azonos rendszerekként értelmezhetőek. A 

ferrocén alapú biszfoszfán ligandumok legjellemzőbb képviselőjét, a bisz-

(difenilfoszfáno)ferrocént (dppf) először a ferrocén lítiálását követően, azt klór-

difenilfoszfánnal reagáltatva sikerült előállítani.182 Mint ligandum, főként egy, vagy kettő 

ligandumot tartalmazó η2-típusú difoszfán ligandumként alakítja ki komplexeit (lásd 19. ábra 

„kelát” szerkezetek). Azonban fontos megjegyezni, hogy a dppf más koordinációjú komplexet 

is képes kialakítani annak érdekében, hogy teljesítse az adott molekuláris környezet sztérikus 

és eletronikus igényeit (lásd 19. ábra többi szerkezete).183 

 

19. ábra: A dppf komplexek különböző koordinációs szerkezetei. Az ábra a 183 hivatkozás 

ábráját felhasználva készült.  

 

A dppf eredeti előállítási módjához hasonlóan számos szimmetrikus és aszimmetrikus ferrocén 

alapú biszfoszfán vegyületet sikerült előállítani az R2PCl reagens szubsztituenseinek 

megváltoztatásával (lásd 2. táblázat). Érdekesség, hogy számos analóg aszimmetrikus 

ligandum szintézise a kétlépéses lítiálás mellett foszfor hidat tartalmazó [1]ferrocenofánok 

gyűrűnyitásos lítiálásával is megvalósíthatónak bizonyult.143  
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2. táblázat: Kísérleti úton előállított szimmetrikus és aszimmetrikus ferrocén alapú 1-1’-bisz-

foszfán ligandumok  

 

R=Me,182 Et,184 iPr,185,186 Cy,187 tBu,188 o-tolil,189,190 o-MeO-C6H4,
184 p-

MeO-C6H4,
191 p-PhO-C6H4

190, p-CF3-C6H4,
192 1,3,5-CF3-C6H3

189, 2-

furil,189 5-Me-2-furil,193 o-iPr-C6H4,
184 1-Nap,190 2-Nap,190 C6F5

184 

 

R=Ph, R’=tBu;194,195 R=Ph, R’=iPr;196 P=Ph, R’=Cy; 196 R=Ph, R’=p-

MeO-C6H4;
197 R=Ph, R’=5-Me-2-furil;193 R=Ph, R’=Cl;198 R=Ph, 

R’=OPh;199 R=Ph, R’=OMe;193 R=Ph, R’=p-Me-Ph;197 R=p-Me-Ph, 

R’=p-CF3-Ph197 

 

Annak ellenére, hogy számos ferrocén alapú biszfoszfán ligandumot állítottak elő az elmúlt 

években, katalitikus sajátságokat elsősorban a dppf esetén vizsgáltak. Megállapították, hogy a 

terc-butil szubsztituensekkel ellátott ligandum Pd-kelát komplexe hatékonyabb ketonok 

arilezésében és a Suzuki-reakcióban, mint a hagyományos dppf Pd-kelát komplexe.200,201  

A ligandumokon lévő szubsztituensek változásából következő donor sajátságok vizsgálatára 

összefogó kísérleti és elméleti munkák is készültek.202–207 Kísérleti úton történő vizsgálatra a 

komplexek esetén a Tolman-paramétert alkalmazzák, mely a NiL(CO)3 komplexben mérhető 

C≡O vegyértékrezgés hullámszáma, ahol az L a donor sajátságai szempontjából vizsgált 

ligandum.202 Minél jobb donor a vizsgált ligandum, annál nagyobb mértékben donál elektront 

a központi atom irányába, így a központi atom annál nagyobb mértékben tud visszadonálással 

elektront küldeni a karbonil csoportok π* lazító pályáira. Ez együtt jár a C≡O kötés 

gyengülésével, és a vegyértékrezgés hullámszámának csökkenésével. Mivel ez a paraméter 

kelát komplexeknél nem alkalmazható, Crabtree és kutatócsoportja a MoL2(CO)4 komplexek 

alkalmazását javasolta (ahol L2 lehet egy kétfogú, vagy két egyfogú ligandum is). Az így kapott 

adatok jól korreláltak Tolman kutatásai során kapott eredményekkel.203   

Később szintén Crabtree kutatócsoportja DFT módszerekkel vizsgálta a monofoszfán 

ligandumok Tolman-paramétereit. A BPW91 szinten végzett számításokkal megállapították, 

hogy a semleges töltésű, kationos és anionos komplexek is jó összefüggést mutatnak a kísérleti 

értékekkel.204 Kégl Tamás és kutatócsoportja a biszfoszfán ligandumok palládium (PdL2(CO), 

és ródium (RhHL2(CO)) komplexeit vizsgálta DFT módszerekkel, és az alábbi 

megállapításokat tette: a) a foszfánok donor képességének növekedésével a Tolman-paraméter 
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a biszfoszfánok esetén is csökken, b) a kelát szög (a központi atom és a foszfor atomok által 

bezárt szög) növekedése a karbonil vegyértékrezgés csökkenését eredményezi.205 

A 20. ábraán látható, hogy a nagyobb térkitöltésű terc-butil esetén 2°-kal megnő a kelát 

szög,206,207 tehát a foszfor atomon lévő szubsztituens térkitöltésének növekedése a kelát szög 

növekedéséhez vezet:  Így feltehetően a szubsztituens méretének növelésével a donor képesség, 

így a komplex aktivitása is növelhető abban az esetben, ha a sztérikus hatás nem akadályozza 

meg a komplex és a katalitikus folyamat során kialakuló intermedierek kialakulását. 

 

20. ábra: A dppf komplexek kelát szögének függése a foszforon lévő szubsztituens 

térkitöltésétől. Az ábra a 206 hivatkozás ábrája alapján készült. 

Az I. 3. fejezetben részleteztem, hogy a karbén rendszer [3]ferrocenofánba történő beépítésével 

növekszik a kötésszög – így nő a karbén központi atomon lévő HOMO energiája és a 

nukleofilicitás is –, valamint lecsökken a szingulett-triplett gát, melynek következtében 

elektrofilebb rendszert kapunk. Látható, hogy a szubsztituensek megváltoztatására is 

megváltozik kismértékben a központi atom körüli kötésszög, mely következtében a reaktivitás 

finomhangolhatóságára lehet számítani. 
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II. Célkitűzések 

 

A doktori munkám elsősorban a hipovalens rendszerek, azonbelül is elsősorban a karbének és 

a központi atomként hipovalens atomot tartalmazó [3]ferrocenofánok számításos kémiai úton 

történő vizsgálata köré épül. Kvantumkémiai számításokat alkalmazva, különböző reakciók 

esetében határozom meg a folyamatok energia-, és szabadentalpiaváltozását, megállapítom a 

mechanizmusok egyes lépéseinek aktiválási gátját, míg vegyületcsoportok esetében vizsgálom 

a relatív vagy disszociációval szembeni stabilitást, nukleofil és elektrofil karaktert, 

elektrokémiai sajátságot és pályakölcsönhatásokat. Az alkalmazott módszerek leírásával és az 

felhasznált programok, programcsomagok ismertetésével részletesebben az értekezés III. 

fejezetében foglalkozom.  

Munkám során a hipovalens központi atomot tartalmazó [3]ferrocenofánok stabilitását, 

elektrokémiai sajátságait vizsgálom. Doktori munkám e részének célja, hogy az elmúlt években 

egyre inkább gyarapodó vegyületcsalád tulajdonságait (lásd I. 3. fejezet) az analóg, ferrocén 

rendszert nem tartalmazó hipovalens vegyületekkel összehasonlítsam, a hasonlóságok és 

eltérések okait megállapítsam, és a kapott eredményekkel támogassam a jelenlegi és jövőbeni 

szintetikus munkát. Emellett a vegyületcsalád első tagjaként sikeresen előállított 

diaminokarbén[3]ferrocenofánok organokatalitikus aktivitásának vizsgálatával is foglalkozom 

a karbénekre jellemző benzoin kondenzáció példáján. Ez a szerkezet is a része annak a 

munkának, mely során kutatom a különböző stabilitású, nukleofil és/vagy elektrofil karakterrel 

rendelkező karbének egyszerű foszfor-, és arzéntartalmú rendszerekkel szembeni reaktivitását. 

E munka célja a korábban kapott, reagenstől és körülményektől függően eltérő kísérleti 

eredmények (III. 1. fejezet) elméleti úton történő megmagyarázása. Továbbá egy, a kasseli 

egyetemmel közös projekt keretei között a [3]ferrocenofánokkal szerkezetileg megegyező, 

különböző méretű szubsztituensekkel rendelkező biszfoszfánoferrocének Cu(I)-kelát 

komplexeinek vizsgálatával foglalkozom. A téma ugyan elsősorban a dppf ligandumon lévő 

szubsztituens méretének hatása köré épül, azonban a kelát komplexeknek nagy szerepe van a 

reaktivitás változásának bemutatásában. Végül a stuttgarti egyetemen sikeresen előállított 

diaminofoszfénium[3]ferrocenofán kation reaktivitásának és elektrokémiai aktivitásának 

vizsgálatát ismertetem. 
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III. Alkalmazott számításos kémiai módszerek 

 

A disszertációban feltüntetett eredményeket a kvantumkémia eszközeinek alkalmazásával 

kaptam meg. E fejezet célja nem az alkalmazott módszerek részletes, pontos bemutatása, hanem 

inkább azok rövid ismertetése, esetleges hibáinak kiemelése. Ugyanakkor néhány alapvető 

elméleti kémiai definíciót és közelítést részletezek, hogy a számításos kémiában kevésbé jártas 

Olvasó is egy általános képet kaphasson. A dolgozatban használt számításos kémiai módszerek 

eszköztárát terjedelmi okokból nem tárgyalom részletesen, a témában számos, magyar nyelven 

is elérhető tankönyv áll rendelkezésre.208–210  

A rendszerek energiáját pontosan csak a Schrödinger-egyenlet211 (illetve a relavisztikus 

hatásokat is magába foglaló Dirac-egyenlet212) alkalmazásával tudjuk leírni, azonban mivel 

ennek megoldása többelektronos rendszerek esetében óriási számítási igénnyel járna, ezért 

közelítéseket alkalmazunk.  

Egyik legfontosabb ilyen típusú közelítés az ún. Born-Oppenheimer-közelítés,213 mely az 

elektronok, és a náluk 3-5 nagyságrenddel nagyobb tömegű atommagok mozgását választja szét. 

A közelítés alkalmazását követően a rendszer sajátfüggvényeit, és a hozzá tartozó sajátértékeket, 

tehát a potenciális energiát a magok koordinátái, mint paraméterek jellemzik. Ilyen módon egy, 

a rendszerre jellemző ún. potenciális energia hiperfelület (potential energy surface, PES) 

állapítható meg, melyen az atommagok közötti távolságokat (a rendszer geometriáját) 

megfelelően megválasztva eljuthatunk abba az állapotba, melyben a magok potenciális 

energiája minimális. Ezek a minimumok egy adott molekula stabilis konformációit, míg a 

felületen található elsőrendű nyeregpontok (melyek egy irányból maximumot, minden más 

irányból minimumot képviselnek) az adott reakcióhoz tartozó átmeneti állapotot jellemzik. A 

számításos kémia reakciók feltérképezésével foglalkozó részének egyik legfontosabb művelete 

a geometria-optimálás (Opt parancs a Gaussian 09 programcsomagban), mely során azokat a 

magkonfigurációkat kutatjuk, ahol a potenciális energia értéke minimális. A minimumot a 

negatív gradiens irányába keressük, és ott érjük el, ahol a gradiens a számítás kezdetekor 

megadott határérték alá csökken. A másik, hasonlóan fontos művelet a frekvenciaszámítás 

(Freq parancs a Gaussian 09 programcsomagban), mely során a második derivált mátrix (ún. 

Hess-mátrix) sajátértékeit határozzuk meg. Csak abban az esetben tekinthető az optimálást 

követően kapott geometria ténylegesen lokális minimumnak, ha az összes így kiszámított 

sajátérték pozitív. Az átmeneti állapotokat is hasonló algoritmus szerint kaphatjuk meg, 
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azonban ebben az esetben pontosan az egyik sajátértéknek negatívnak kell lennie. Ebből az 

állapotból kiindulva a reakcióhoz tartozó mindkét minimum elérhető, amennyiben a 

legnagyobb gradiens mentén haladunk végig mindkét irányba. Ezt az utat belső reakció 

koordinátának (intrinsic reaction coordinate, IRC) nevezik. A dolgozat során vizsgált 

szerkezeteket megkötések nélkül optimáltam, valamint az így kapott rendszeren 

frekvenciavizsgálatot végezve igazoltam, hogy csak pozitív sajátértéket tartalmazó Hess-mátrix 

esetében minimumot, vagy egyetlen negatív sajátérték jelenlétében elsőrendű nyeregpontot 

képvisel. Ez utóbbi szerkezetek esetében IRC számítással megállapítottam a nyeregpont 

mindkét oldalához tartozó minimum energiáját. 

További közelítésként szolgál az ún. egyelektron módszer, mely során az elektronok szerint 

választjuk szét a vizsgált rendszert. A független részecske modell az elektronok mozgását úgy 

egyszerűsíti le, hogy egy adott elektronokra a magok és az összes többi elektronok átlagos 

potenciálja hat. A Hartree-Fock-Roothan módszer214 alapján az ily módon kapott egyelektronos 

függvényeket (ún. pályákat) véges számú bázisfüggvény alkalmazásával írjuk le, és ezen 

függvényeket a variációs elv felhasználásával addig módosítjuk, amíg az energia minimális 

nem lesz. Zárthéjú rendszerek esetén alkalmazható a megszorításos (restricted) megközelítés, 

mely során minden pályán két azonos energiájú (degenerált), egy α és egy β spinnel rendelkező 

elektront helyezünk el. Triplett rendszerek esetében (lásd IV. 1. fejezet) ez a formalizmus 

értelemszerűen nem alkalmazható (a két spinkészlet nem egyezhet meg), akkor a megszorítás 

nélküli (unrestricted) megközelítést kell alkalmazni. Ezt a módszert alkalmaztuk az oxidált 

gyökkationok elemzése során is (lásd IV. 1. fejezet, 8. táblázat), mely során az α és a β 

spinkészlet különbségével (az ún. spinsűrűséggel) becsülhető az oxidáció helye. Mivel a 

ferrocén rendszeren köztudottan reverzibilis az oxidáció,120 így a spinsűrűség ferrocénen való 

elhelyezkedése bizonyítékként szolgál az oxidáció reverzibilis mivoltára. Azonban 

megemlítendő, hogy a spinsűrűség meghatározása mellett mindenféleképpen fontos az oxidáció 

során bekövetkező esetleges bomlási folyamatok vizsgálata. 

A számítások fontos része a megfelelő bázis (bázisfüggvények összességének) kiválasztása. 

Minimum annyi függvényre van szükségünk, amennyi elektronunk van, emellett azonban 

fontos az is, hogy az atom gömbszimmetriája megmaradjon. A használt pályák száma a 

nagyobb pontosság érdekében megkétszerezhető, megháromszorozható stb., ekkor double-zeta, 

triple-zeta. stb. bázisról beszélünk. Ugyan a bázis méretének növelése (több függvény 

alkalmazása) pontosabbá teszi a végső eredményt, azonban a számítási igényt is jelentősen 

megnöveli. A számítások során kisebb (max. 50 atomos rendszerekre) triple-zeta, míg nagyobb 
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rendszerekre double-zeta bázist alkalmaztam a túlságosan nagy számítási idő elkerülése végett, 

azonban néhány kiválasztott rendszer esetében megnéztem az eltérést a magasabb és az 

alacsonyabb szintű bázis között. A dolgozatban a Pople-féle felhasított vegyérték (split valence, 

pl. 6-31+G*)215, a Dunning-féle korreláció-konzisztens (pl. cc-pVTZ)216, illetve a nagyobb 

rendszámú rendszerekre is optimalizált Ahlrichs-féle felhasított vegyérték (pl. def2SVP)217 

bázisokat alkalmaztam. A számításokat polarizációs függvényekkel is kiegészíthetjük, 

melyeket a 6-31+G* esetében a *, a cc-pVTZ esetében a cc-p, míg a def2SVP esetében a P betű 

jelöl. Ezek a függvények a legnagyobb energiájú betöltött pályánál nagyobb kvantumszámú 

pályákat adnak a bázishoz, ezzel javítják az adott atom környezetének leírását. Emellett a kis 

együtthatókkal rendelkező diffúz függvények is fontosak lehetnek gyengén kölcsönható, 

illletve anionos rendszerek esetében, azonban fontos megemlíteni, hogy az ilyen típusú 

függvények jelentősen megnövelik a számítási igényt. A dolgozatban csak a Pople-féle bázisok 

esetében használtam diffúz függvényeket (a 6-31+G* jelölésben a + jel jelzi ezt a függvényt).  

A dolgozatban elvégzett számítások jelentős részét sűrűségfunkcionál elméleten (density 

functional theory, DFT)218 alapuló módszerekkel végeztem el. Ezek a módszerek az első 

Hohenberg-Kohn tételen219 alapulnak, mely alapján a rendszer elektronsűrűségének 

megállapítása elegendő az alapállapot leírásához. Amennyiben feltételezünk egy olyan 

hipotetikus rendszert, hogy az egyes elektronok között nincs kölcsönhatás, de az így kapott 

rendszer elektronsűrűsége megegyezik a vizsgált rendszerével, könnyen megkaphatjuk a 

rendszer kinetikus energiáját (Kohn-Sham elmélet).218 Ugyan ezek az elvek elméletben egzakt 

leírást tesznek lehetővé, az energiát leíró egyenletnek továbbra is van olyan paramétere (az ún. 

kicserélődési-korrelációs funkcionál), melyet csak közelítésekkel tudunk leírni. A lokális 

spinsűrűség-közelítésen alapuló (LDA) módszerek feltételezik az elektronsűrűség 

homogenitását, míg a gradienssel korrigált (GGA) funkcionálok a elektronsűrűség deriváltjaitól 

is függenek, ezzel a rendszer inhomogenitását is figyelembe veszik. A dolgozatban alkalmazott 

hibrid módszerek a HF kicserélődési és a DFT kicserélődési-korrelációs funkcionál valamilyen 

kombinációját alkalmazzák a kicserélődési-korrelációs energia meghatározására, melynek 

konstansait empírikus úton, kísérleti eredmények alapján állítják elő.  

A számos rendelkezésre álló funkcionál közül a dolgozatban a szerves kémiai számítások során 

leggyakrabban használt B3LYP hibrid funkcionált220 használtam, melynek azonban nagy 

hátránya, hogy csak rövid távú kölcsönhatások leírására képes, a diszperziós kölcsönhatásokat 

elhanyagolja. Ezért olyan esetben, ahol az ilyen típusú kölcsönhatások fontos szerepet játszanak 

(nagyobb szubsztituenssel rendelkező rendszerek), a Grimme-féle D3 diszperziós korrekciós 
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tényezővel221 is korrigáltuk a kapott energiaértékeket. Emellett több másik funkcionállal is 

összehasonlítottam a kapott eredményeket: ilyen a Truhlar kutatócsoportja által a főcsoportbeli 

elemek termokémiájára fejlesztett hibrid M06-2X funkcionál.222 Ez a funkcionál nagy számú 

kísérleti és elméleti adat alapján lett parametrizálva, melyek között számos nemkovalens 

kölcsönhatást tartalmazó rendszer is található. További összehasonlításként használtam a 

Grimme-féle D2 diszperziós korrekciót is önmagában tartalmazó, szintén hibrid ωB97X-D 

funkcionált.223 Az összes DFT módszer alapuló számítás elvégzéséhez a Gaussian 09 

kvantumkémiai programcsomagot224 alkalmaztam. Az adott eredményekhez tartozó számítási 

szintek megjelenítéséhez a számításos kémiai munkákban megszokott módszer/bázis 

formalizmust használtam: pl. a B3LYP/cc-pVTZ jelölés a cc-pVTZ báziskészletet használó, 

B3LYP funkcionállal végzett számítást jelöli.  

Mivel a DFT módszerek empírikus közelítésen alapulnak, ezért az így kapott eredmények 

validálása elengedhetetlen. Ezek a validálások kísérleti eredmények (pl. kristályszerkezet), 

vagy magas szintű csatolt klaszter (CC)225 számítások alapján történtek. Ez utóbbi módszerrel 

igen pontos energiát érhetünk el, azonban ezek a számítások rendkívül időigényesek, mérettől 

jelentősen függenek, és csak nagy bázis mellett alkalmazhatóak. A nemrég kifejlesztett LNO-

CC módszer226 a vizsgált rendszerben kisebb méretű altereket hoz létre, melyekre külön-külön 

számolja ki a csatolt klaszter energiát. Ezek az alterek az egyes betöltött, lokalizált 

molekulapályákhoz vannak hozzárendelve. Ily módon e módszer számítási igénye jelentősen 

csökkenthető a pontosság megtartása mellett számos kémiailag releváns esetben.227 Az LNO-

CC számítások elvégzéséhez az MRCC228 programcsomagot alkalmaztam. 

A ferrocén szingulett-triplett energiakülönbségének validálása során (lásd Függelék F1. 

táblázat) a CBS-QB3 kompozitmódszert229 is alkalmaztam. A CBS (complete basis set) 230 

módszerek a teljes bázis hatását próbálják becsülni több szinten végzett energiaszámításból 

történő extrapolálás alapján. A módszer több számítás elvégzését igényli magas szinten, így 

számítási igénye nagy, elsősorban kisméretű rendszereken alkalmazható. 

Annak érdekében, hogy a kísérleti körülmények még jobban reprodukálhatóak legyenek, 

implicit PCM (polarizable continuum model)231 oldószermodellel történő korrekciót is 

alkalmaztunk. Ez a módszer az oldószert, mint szerkezet nélküli közeget használja fel, az oldott 

anyag részecskéit az így kialakított reakciótér üregeiben helyezi el. Az oldószer oldott anyaggal 

való kölcsönhatását annak helyzetétől függő permittivitásával írja le.   
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Az intra-, és intermolekuláris kölcsönhatások, illetve kötések szerkezetének vizsgálatára Bader 

analízis232 és NBO (Natural Bond Orbital)233 vizsgálatokat végeztem. A Bader analízis alapjául 

szolgál az, hogy az elektronsűrűség vizsgálata az energia meghatározása mellett számos további 

információt szolgáltat a rendszer elektronszerkezetéről. Két atom közötti kölcsönhatás 

vizsgálata során azt a pontot, ahol a két atom közötti elektronsűrűség gradiense 0, kötéskritikus 

pontnak nevezzük. A kötéskritikus pontban megállapítható elektronsűrűség alapján az egyes 

kölcsönhatások erőssége meghatározható. Az NBO vizsgálat egy vegyérték kötéseken alapuló 

leírást ad a hullámfüggvénynek. A módszer alapja az, hogy a bázisfüggvényeket a 

hagyományos Lewis-szerkezet szerint értelmezett, lokalizált egy atomhoz tartozó magános 

elektronpárokhoz, illetve két atomhoz tartozó kémiai kötésekhez rendeli. Ebből származtatható 

az ún. természetes rezonancia elmélet (NRT),234 amely segítségével megállapíthatjuk az egyes 

rezonanciaszerkezeteket és az azokhoz tartozó súlyt. A Bader analízishez a Multiwfn 

programcsomagot,235 míg az NBO és NRT számítások elvégzéséhez az NBO 5.9236 programot 

használtam fel. 

Amennyiben a vizsgált folyamatok molekulaszám változás nélkül mentek végbe, akkor 

energiaértékbeli, ellenkező esetben 1 atm nyomáson és 298,15 K hőmérsékleten számított 

szabadentalpiaértékbeli változásokat tüntettem fel az egyes reakciók termodinamikai és 

kinetikai profiljának leírására. Természetesen az entrópia szerepe a molekulaszám 

változatlansága mellett sem teljesen elhanyagolható, azonban az általunk vizsgált rendszerekre 

gáz fázisú számításokkal az annak megfelelő entrópiát lehetne megkapni a statisztikus 

termodinamika alkalmazásával, mely folyadék fázisú rendszerekre nézve nem tekinthető 

pontos közelítésnek.237 

A rendszerek vizsgálata során fontos volt, hogy alkalmazható-e a ferrocén egység redox aktív 

kapcsolóként, kihat-e az oxidáció a ferrocénen kívüli hídegységre is. Ennek meghatározása 

érdekében először vizsgáltuk a semleges rendszerek Kohn-Sham határmolekulapályáit. Ezek a 

pályák általában jól közelítik a magas energiájú betöltött pályák alakját, melyekről a 

legkönnyebb elektront eltávolítani, így a rendszert oxidálni.  

A szükséges kiindulási geometriák megszerkesztéséhez és a programcsomagok által kiszámított 

adatok (pl. frekvenciák, atomtávolságok) kiértékeléséhez a Molden 4.0 programot238 

használtam, míg a pályák és a szerkezetek ábrázolását az IQmol programmal239 végeztem el. 
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IV. Eredmények ismertetése és azok értékelése 

IV. 1. Hipovalens központi atomot tartalmazó [3]ferrocenofánok vizsgálata 

 

Annak érdekében, hogy egy általános képet kapjunk a hipovalens központi atomot tartalmazó 

[3]ferrocenofánok viselkedéséről, vizsgáltuk a 21. ábra I vegyületcsoportját számításos kémiai 

módszerekkel különböző X és E heteroatomok mellett, kiemelve az X heteroatomok stabilizáló 

hatását és figyelembe véve a lehetséges intramolekuláris kölcsönhatást a hipovalens atom és a 

ferrocén egység vas atomja között. A különböző hatások vizsgálata érdekében referencia 

vegyületeket használtunk (21. ábra II-IV), amelyekkel a központi atom körüli kötésszög 

változásából következő stabilitásváltozást is figyelembe vettük.  

 

21. ábra: A vizsgált [3]ferrocenofánok (I) és az öt- (II, III), és hattagú (IV) referencia 

vegyületek 

Ahogy az I. 2. fejezetben is láthattuk, a ferrocén stabilitása a Cp gyűrűk síkjai által bezárt 

szöggel együtt csökken (10° esetén mindössze 1,4 kcal/mollal, azonban 40° esetén már 23 

kcal/mollal, lásd 15. ábra), tehát a ferrocenofán stabilitása függ a híd szerkezetéből adódó, a 

ferrocén torzulását is eredményező feszültségtől. Mivel a híd rövid, a ciklopentadienil gyűrűk 

összehúzódnak, továbbá a híd pillératomjai és a Cp gyűrűk 1 és 1’ pozícióban lévő szénatomjai 

egy síkban helyezkednek el, és merőlegest zárnak be a Cp gyűrűkkel. Vizsgálva az I típusú 

szerkezet optimált geometriáit (lásd 22. ábra) megállapítottuk, hogy X=NMe, O és S (E=C:, 

Si:, Ge:, P+) esetén a Cp gyűrűk fedő állásban helyezkednek el, míg X=PMe transzoid 

szerkezetei esetében a piramisos foszforatomok következtében történő elfordulás miatt ez nem 

valósul meg teljesen, de az eltérés ott is kicsi. 
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22. ábra: A vizsgált karbén analóg rendszerek általános szerkezete  

 

A gyűrűfeszültség mértéke egyrészt kifejezhető az 1 és 1’ helyzetben lévő szénatomok 

távolságával, mely alapján a torzulás a 2. sor elemeire nézve (X=NMe, O)  nagyobbnak (dC-

C=2.84-3.31 Å), a 3. sor elemeire nézve (X= PMe, S) kisebbnek (dC-C=3.30-3.36 Å) bizonyult, 

míg a ferrocén esetén ez a paraméter 3.38 Å. Másrészt kifejezhető a ciklopentadienil gyűrűk 

síkjai által bezárt α szöggel is (14. ábra), mely a 2. sor elemeire nézve (X=NMe, O) nagyobbnak 

(α=10,3-24,7°), míg a 3. sor elemeire nézve (X=PMe, S) kisebbnek (α=1,7-8,5°) bizonyult (lásd 

3. táblázat). Mindkét adatból hasonló következtetés vonható le: mivel a 3. sor elemei esetében 

a 1 és 1’ szénatom közötti távolság közel megegyezik a ferrocénben megfigyelhető 1 és 1’ 

szénatom közötti távolsággal, valamint a torzióból adódó feszültség még α=8,5° esetén is 

mindössze 1,2 kcal/mol, ezért ebben az esetben a feszültség tulajdonképpen elhanyagolható (a 

B3LYP/cc-pVTZ szinten végzett számítások alapján). Az első esetben (X=NMe, O) az 1 és 1’ 

szénatom közötti távolság is jelentősen csökken, valamint torziós feszültség akár 8,3 

kcal/mollal is növelheti a rendszer energiáját, ami elősegítheti a gyűrűnyitásos polimerizációt, 

amit [3]ferrocenofánok esetében eddig nem tapasztaltak.  
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3. táblázat: A vizsgált [3]ferrocenofánok α torziós szögei 

 X=NMe X=PMe X=O X=S 

E=C: 18,2° 5,9° 24,7° 8,5° 

E=Si: 12,6° 5,0° 13,6° 3,4° 

E=Ge: 10,3° 4,3° 10,5° 1,7° 

E=P∙ 14,2° 1,9° 14,3° 3,0° 

E=P+ 15,7° 3,0° 16,1° 6,8° 

 

Ahogy a 22. ábrán is látható, X=PMe esetén a foszfor piramisosságából adódóan két izomer 

(ciszoid, ill. transzoid) képződése is elképzelhető. Az öttagú gyűrűs karbének esetében a 

metilcsoportok sztérikus gátlásából adódóan a ciszoid szerkezet 1,7-4,4 kcal/mollal bizonyult 

kevésbé stabilnak, mint a transzoid szerkezet (lásd 4. táblázat). A hattagú rendszerek és a 

ferrocenofánok esetében ez a hatás jelentősen csökken, a két izomer közötti különbség 

mindössze 0,1-0,8 kcal/mol (4. táblázat), mely alól kivételt képeznek a foszforgyökök, ahol a 

transzoid szerkezet destabilizációja figyelhető meg (3,3, illetve 3,7 kcal/mollal).  

4. táblázat: Az I, III és IV típusú X=PMe rendszerek ciszoid és transzoid szerkezete közti 

energiakülönbség (kcal/mol mértékegységben) 

 

 
  

ciszoid transzoid ciszoid transzoid ciszoid transzoid 

E=C 0,8 0,0 * 0,0 0,0 0,1 

E=Si 0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,1 

E=Ge 0,2 0,0 4,1 0,0 0,0 0,5 

E=P∙ 0,0 3,7 1,7 0,0 0,0 3,3 

E=P+ ** ** ** ** ** ** 

*Geometriai optimálás során a transzoid szerkezetbe alakul át 

**E=P+ esetén csak egy izomer van, mert az egyik foszforatom planáris lesz az optimált 

rendszerben 
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A három vegyértékű foszforatom piramisosságának mértékét az atom körüli kötésszögek 

összegével tudjuk jellemezni: minél közelebb esik a kötésszögek összege 360°-hoz (3∙120°-

hoz), az adott atom annál inkább planáris. Ismert, hogy a karbén centrum melletti atomok (N, 

P) kilapulása elősegíti a π-elektronküldést a központi atom irányába, mely növeli a hipovalens 

centrum stabilitását (lásd III. 1. fejezet). Mivel az aminok esetén a planarizáció energiaigénye 

kicsi, így ebben az esetben sík szerkezetek adódnak. X=P esetében azonban a kilapítás gátja 

jóval nagyobb, a hipovalens centrum stabilizálási energiája két foszfor kilapításához szükséges 

energiát még a karbén esetén sem fedezi.240–242 Azonban a π-elektronküldés így is a planarizáció 

irányába tolja el a rendszert, így nem meglepő, hogy a vizsgált rendszerek közül az öttagú 

aromás rendszerek esetében a legnagyobb mértékű a kilapítottság (a kötésszögek összege 331°-

347°, a planarizációs energia 3,4-34,9 kcal/mol lásd 5. táblázat), míg a többi esetben 

piramisosabb rendszerek alakultak ki (a kötésszögek összege 304°-334°, a planarizációs energia 

10,8-52,0 kcal/mol, lásd 5. táblázat). A híd középső atomjait összehasonlítva a planarizációs 

energiák alapján látható, hogy a legnagyobb mértékű planarizáció a P+ kationok esetében volt 

megfigyelhető (3,4-21,3 kcal/mol). Bár a kialakuló szerkezetek többnyire szimmetrikusak, ez a 

stabilizáló hatás a hattagú gyűrűs rendszereknél azt eredményezte, hogy az egyik foszforatom 

teljesen planárissá vált. (lásd 5. táblázat). Ez jól mutatja, hogy a π-elektrondonálásból származó 

energia nyereség fölülmúlja a foszfor atom kilapításához szükséges ~35 kcal/mol energia 

befektetést.15 Fontos azonban megjegyezni, hogy a másik Cp gyűrűhöz kapcsolódó foszforatom 

továbbra is piramisos marad (a kötésszögek összege 317,0°, lásd 5. táblázat), mutatva, hogy a 

stabilizáció mértéke nem nagyobb, mint a két foszfor atom kilapításához szükséges ~70 

kcal/mol. Azaz, itt egy foszfor teljes planarizációja, és a konjugációs nyereség nagyobb, mint 

két foszfor kismértékű szimmetrikus planarizációja, kis konjugációs nyereséggel. A 

legpiramisosabb és egyben a legnagyobb planarizációs energiájú rendszereknek a P∙ gyökök 

bizonyultak (a kötésszögek összege 305°-334°, a planarizációs energia 34,9-52,0 kcal/mol lásd 

5. táblázat), mely abból adódik, hogy ebben az esetben a heteroatom p pályáján elektron van, 

mely csökkenti a π-donálásból adódó stabilizáció mértékét.  
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5. táblázat: Az X=PMe rendszerek planáris szerkezetének relatív energiája a legkisebb 

energiájú optimált szerkezetekhez képest (Erel, kcal/mol mértékegységben) és a legkisebb 

energiájú optimált szerkezetekben a központi atom mellett található foszforatomok körüli 

kötésszögek összege (Σkötésszög, ° mértékegységben) B3LYP/cc-pVTZ számítási szinten 

 

    

 Erel  Σkötésszög  Erel  Σkötésszög  Erel  Σkötésszög  Erel  Σkötésszög  

E=C: 17,7 334,0 7,9 339,6 31,5 327,5 21,0 323,5 

E=Si: 11,0 333,5 4,3 344,3 21,6 327,7 13,6 321,0 

E=Ge: 16,8 325,5 4,5 343,1 23,0 325,5 16,9 318,3 

E=P∙ 44,4 312,0 34,9 331,4 52,0 308,7 50,6 304,9 

E=P+ 10,8 317,0* 3,4 347,1 21,3 330,9 11,1 310,8* 

*Ezekben az esetekben a kation asszimetrikus, az adat csak az egyik foszforatom körüli 

kötésszögre vonatkozik, míg a másik foszforatom planárisnak bizonyult (Σkötésszög ≈ 360°) 

Tovább vizsgálva a rendszerek geometriai paramétereit, a ferrocenofánok hipovalens központi 

atomja körüli kötésszöget viszonyítottuk a II-IV referenciarendszerekhez. Ebben az esetben az 

I jelölésű rendszerek nagyobb hasonlóságot mutattak a hattagú (IV) referencia szerkezetekhez 

(ahol a megfelelő rendszerek közötti kötésszög eltérés 2,2°-10,2° volt), mint az öttagú 

rendszerekhez (ahol a különbség 8,6°-25,3° volt a ferrocenofánokhoz viszonyítva). Mivel a 

hipovalens rendszerek esetén korábban megfigyelték, hogy a központi hipovalens atom körüli 

kötésszögnek jelentős hatása van a szingulett-triplett állapot közötti energiakülönbségre (lásd 

III. 1. fejezet),1 ezért várhatóan a I rendszerek stabilitása és kémiai viselkedése a hattagú gyűrűs 

referenciavegyületekhez lesz hasonlítható. 

A vizsgált rendszerek stabilitását a szingulett-triplett energiakülönbség, és a karbénekre 

bemutatott,46 azonban szililénekre, és germilénekre is hasonló módon alkalmazható 

izodezmikus reakció (lásd III. 1. fejezet 3. ábrája és a 23. ábra a) pont) meghatározásával 

becsültük meg (6. táblázat). A foszfénium kationok stabilitásának meghatározására ez a 

reakció nyilvánvalóan nem alkalmazható, így az alábbi izodezmikus reakciót alkalmaztuk 

helyette (23. ábra b) pont), ami tulajdonképpen a kation hidridion affinitásával arányosítható.  
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Fontos megjegyezni, hogy a szingulett-triplett energiakülönbségek számítása során minden 

szerkezeten geometriai optimálást hajtottam végre, így a kapott eredmények adiabatikus 

gerjesztéshez tartoznak. 

 

  

23. ábra: a) A karbén analóg rendszerekre alkalmazott izodezmikus reakció b) A foszfénium 

kationokra alkalmazott izodezmikus reakció  

Elsőként a karbén rendszereket vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a szingulett-triplett 

energiakülönbségek a ferrocenofán rendszerek esetében szűk tartományban mozognak (16,9-

20,5 kcal/mol), míg a referencia szerkezeteknél ez a paraméter sokkal nagyobb mértékben 

változik (15,7-84,9 kcal/mol), követve a korábban már megfigyelt X: NMe>O>S>PMe 

trendet.28 Emellett megfigyelhető, hogy a referenciák szingulett-triplett energiakülönbségei 

jelentősen nagyobbak, mint az analóg ferrocenofán rendszerek esetében. Ez alól kivételt 

képeznek az X=PMe szerkezetek, ahol az I szerkezetre vonatkozó érték 17,7 kcal/mol, míg a 

referenciaszerkezetek energiakülönbsége 15,7 és 25,0 kcal/mol között mozog. Ez azzal 

magyarázható, hogy a piramisos foszfor s-karakterű magános elektronpárja nem képes a karbén 

üres pályájával stabilizáló hatású π-kölcsönhatásra. Az egyetlen kiugró érték a E=C:, X=NMe 

ferrocenofán rendszer esetében figyelhető meg, melyet sikerült előállítani is (lásd III. 3. fejezet, 

illetve 175,243) annak ellenére, hogy ebben az esetben a szingulett-triplett gát mindössze 20,5 

kcal/mol. Ugyan ebben az esetben ez az energiaérték nagy különbséget mutat a II-IV 

referenciarendszerekhez képest, az izodezmikus reakció energiája (92,8 kcal/mol) közel 

egybeesik a szintetikus úton szintén előállított (lásd I. 1. fejezet) hattagú gyűrűs vegyülettel 

(94,0 kcal/mol) (IV), mely alapján feltételezhető, hogy ez a stabilitásra vonatkozó paraméter 

jobban leírja ezen karbén viselkedését.  

Ahhoz, hogy megértsük a ferrocenofán alapú karbének esetében megfigyelt, meglepően 

alacsony szingulett-triplett energiakülönbséget, összehasonlítottuk az I és IV csoportba eső 

rendszerek néhány betöltetlen Kohn-Sham molekulapályáját (24. ábra). Látható, hogy a 
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vizsgált ferrocenofán esetében nem a karbénekre általában jellemző üres pz pálya lesz a LUMO, 

hanem a ferrocén egység vasatomjának egyik d pályája (a ferrocén esetében LUMO+1 pálya), 

így a triplett gerjesztés nem a karbén egység, hanem a vasatom irányába történik**. A szingulett-

triplett gát jelentős csökkenését az magyarázza, hogy a ferrocenofán rendszer esetén a d-pályák 

energiája nagyon közeli, a HOMO-LUMO energiakülönbség 1,95 eV-tal (45 kcal/mollal) 

kisebb, mint a hattagú gyűrűs referenciaszerkezet esetében (24. ábra). Továbbá fontos azt is 

megemlíteni, hogy a B3LYP funkcionál jelentősen alábecsüli a vas tartalmú rendszerekre 

számított szingulett-triplett energiakülönbséget244, így különböző módszerekkel számításokat 

végeztem a ferrocén rendszer ∆Es-t értékeire. A F1. táblázatban látható, hogy 1. a B3LYP 

módszerrel számított érték valóban jelentősen kisebb, mint a többi módszer esetében, 2. két 

módszer között akár 25 kcal/mol eltérés is lehet (az LC-ωPBE/def2-TZVP szinten számított 

∆Es-t, 42,8 kcal/molnak bizonyult), így a kapott ∆Es-t adatokból nem lehet kvantitatív 

következtetést levonni. 

  

                                                 

** Számítások alapján a diaminokarbén[3]ferrocén triplett rendszer SOMO-jának alakja megegyezett a 24. ábrán 

ábrán látható szingulett rendszer LUMO-jának alakjával. 
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6. táblázat: A vizsgált ferrocenofánok és referenciavegyületek szingulett-triplett 

energiakülönbsége (∆Es-t, kcal/mol mértékegységben) és a 23. ábra látható izodezmikus 

reakciók energiái (∆Eizo, kcal/mol mértékegységben) B3LYP/cc-pVTZ számítási szinten.  

*Az egyes cellákban látható, zárójelbe foglalt értékek a kevésbé stabil sztereoizomerre 

vonatkozó energiát jelölik. 

 

 

    

E=C 

X ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo 

NMe 20,5 92,8 84,9 111,6 73,1 99,4 62,6 94,0 

PMe 
17,7 

(16,9)* 

58,4 

(57,1) 

25,0 

(24,4)* 
56,8 

22,0 

(20,7)* 
55,3 

17,2 

(15,7)* 
54,6 

O 19,4 65,9 75,7 90,3 71,1 86,5 51,0 74,1 

S 19,7 70,9 52,3 85,5 44,9 76,8 34,0 73,2 

E=Si 

X ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo 

NMe 20,4 31,9 55,9 49,7 71,5 38,4 67,5 37,2 

PMe 
18,2 

(17,7)* 

18,3 

(17,9) 

37,6 

(37,2)* 
27,1 

33,1 

(28,2)* 
23,6 

33,5 

(30,6)* 
19,2 

O 33,3 29,2 61,4 39,2 78,0 33,7 72,1 31,3 

S 19,6 34,4 54,7 41,6 56,1 34,0 45,4 30,6 

E=Ge 

X ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo 

NMe 20,3 53,3 46,0 74,2 59,3 41,6 57,4 40,4 

PMe 
17,9 

(17,7)* 
36,4 

35,0 

(33,4)* 
42,5 

34,1 

(29,5)* 
21,0 

30,7 

(28,0)* 
17,3 

O 18,7 54,4 44,0 65,1 77,3 39,5 77,3 37,8 

S 19,4 54,5 51,0 62,3 61,4 36,4 45,6 33,5 

E=P+ 

X ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo ∆Es-t ∆Eizo 

NMe 20,3 114,1 56,6 135,8 50,5 120,4 54,0 130,9 

PMe 0,3 93,6 
37,6 

(36,8)* 
97,9 

26,5 

(23,7)* 
91,5 

24,4 

(22,3)* 
90,0 

O 11,3 83,3 44,9 82,0 75,4 81,8 82,8 87,0 

S 0,3 83,9 47,2 90,9 41,5 82,4 35,9 82,9 
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24. ábra: A ferrocén, I és IV rendszerek (E=C:, X=NMe) Kohn-Sham molekulapályái 

(B3LYP/cc-pVTZ szintű számítás alapján), melyekkel magyarázható a tapasztalt kis 

szingulett-triplett felhasadás. A pályák energiái eV mértékegységben vannak megadva. 
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Kibővítve a vizsgálatot a többi ferrocenofán alapú karbénre, X=PMe és X=S esetén az I 

rendszerekben a hipovalens szénatom üres pz pályájának energiája jelentősen lecsökken, míg 

az üres vas d pályák energiája változatlan marad, így ezekben az esetekben a LUMO és 

LUMO+2 pályák sorrendje felcserélődik az X=NMe rendszer esetében tapasztaltakhoz képest. 

X=O esetén a betöltetlen pályák energiája és sorrendje az X=NMe szerkezetnél látottakhoz 

hasonló, azonban érdekes módon e rendszer esetében a HOMO is egy vas d pálya, nem pedig 

a karbénekre általában jellemző magános elektronpár (7. táblázat). 

7. táblázat: (E=C:, X=PMe, X=O, X=S) jelentősebb Kohn-Sham pályái B3LYP/cc-pVTZ 

szintű számítás alapján 

 X=PMe X=O X=S 

LUMO+2 

 

 

  

ε=0,38 eV ε=-0,66 eV ε=-0,86 eV 

LUMO 

  
 

ε=-1,92 eV ε=-0,86 eV ε=-1,61 eV 

HOMO 

 

 

 

ε=-5,58 eV ε=-6,02 eV ε=-6,04 eV 
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Az analóg szililén, germilén, és foszfénium kation rendszerek vizsgálata során is hasonló 

eredményeket kaptunk: míg a ferrocenofán rendszerek esetén a szingulett-triplett 

energiakülönbség esetén jelentős eltérés figyelhető meg, addig az izodezmikus reakció energiái 

hasonló értékeket mutatnak a referencia vegyületekhez viszonyítva. 

Mivel a hipovalens atom és a ferrocén alapú pályák energiái viszonylag közel esnek egymáshoz, 

nem egyértelmű a ferrocenofánok redox viselkedése. Ebből adódóan vizsgáltuk az egyes 

gyökkationok spinsűrűségét, melyből megbecsülhető az elektrokémiai folyamatok során 

keletkező ionizált rendszerek stabilitása. A 8. táblázatban látható módon a legtöbb esetben a 

spinsűrűség a vas atomon helyezkedik el, kivéve E=C, X=NMe (ezt már korábban is 

megfigyelték243) és E=Ge, X=PMe esetében, ahol a ferrocenofánra jellemző hídatomoknak is 

van némi hozzájárulása a spinsűrűséghez. Ismert, hogy a ferrocén vasatomja reverzibilisen 

oxidálható és redukálható, és mivel az összes rendszer tartalmaz némi spinsűrűséget a ferrocén 

egység vasatomján, a ferrocenofán szerkezetek is várhatóan hasonlóképp (reverzibilisen vagy 

kvázi-reverzibilisen) fognak viselkedni. 
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8. táblázat: A vizsgált ferrocenofán gyökkationok spinsűrűsége B3LYP/cc-pVTZ szinten 

végzett számítások alapján 

 

E=C E=Si E=Ge 

X=NMe 

   

X=O 

   

X=S 

   

X=PMe 
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IV. 2. A [3]ferrocenofán alapú karbének organokatalitikus aktivitásának 

vizsgálata 

 

A I. 3. fejezetben ismertetett [3]ferrocenofán alapú karbének egyszerre elektrofil, és nukleofil 

sajátságait számos reakcióban kihasználták már (lásd I. 3. fejezet 17. ábra)177, azonban ezen 

vegyületek organokatalitikus aktivitását – mely korábban számos karbén katalizátorra jellemző 

volt (lásd I. 1. fejezet 8. ábra) – mindeddig senki sem vizsgálta. A doktori munkám egyik 

részeként számításos kémiai módszerekkel hasonlítottam össze a szintetikus úton is sikeresen 

előállított diaminokarbén[3]ferrocenofán (25. ábra V) és tiamino analógjának (25. ábra VI) 

organokatalitikus aktivitását az analóg öttagú (VII-VIII), valamint hattagú telített (IX-X) 

vegyületekkel.  

 

25. ábra: Organokatalitikus aktivitás szempontjából vizsgált karbének 

Kutatócsoportunk korábban részletesen vizsgálta a karbén-katalizált benzoin kondenzációt 

(lásd I. 1. fejezet 8. ábra) kísérleti245 és elméleti munkákban egyaránt.92 Mivel a folyamat 

feltehetően az azólium kation deprotonálódásán és a Breslow-intermedier keletkezésén 

keresztül megy végbe††, ezért a karbénnek, mint katalizátornak alacsony protonaffinitással, 

illetve a megfelelő Breslow-intermediernek nagy stabilitással kell rendelkeznie. 

Összehasonlítva a vizsgált ferrocenofán alapú rendszerek protonaffinitását a 

referenciaszerkezetekével (9. táblázat) látható, hogy a protonaffinitás kismértékben megnő az 

öttagú rendszerekhez képest (8,6, illetve 7,8 kcal/mollal), míg a hattagú rendszerekkel nagy 

hasonlóságot mutat (az eltérés 1 kcal/molon belül van). Ez a megfigyelés feltehetően 

összefüggésben van a karbén központi atom körüli kötésszöggel, valamint a magános 

elektronpár (HOMO) energiájával. Az V szerkezet esetében ez a kötésszög 120°, mely érték 

közeli a IX szerkezet esetében tapasztalt 116°-hoz, továbbá a két szerkezet HOMO energiája is 

                                                 

††  Kutatócsoportunk egy néhány évvel ezelőtti munkájában a Breslow-intermedier deprotonálódás nélküli 

képződésével foglalkozik, azonban az azólium kation deprotonálódásán keresztül végbemenő folyamat továbbra 

sincs kizárva.  
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közel megegyezik (V esetén -7,39 eV, míg IX esetén -7,25 eV). Mindez alapján az azólium 

kation deprotonálása feltehetően kellően erős bázist használva végbemegy, így ez a lépés nem 

befolyásolja az organokatalitikus aktivitást. 

9. táblázat: A vizsgált karbének és az első aldehid addícióját követően kialakuló ikerionos 

szerkezetű intermedierek protonaffinitása és HOMO energiája ωB97X-D/cc-pVTZ szinten  

Karbének protonaffinitás 

(kcal/mol) 

HOMO energia (eV) 

V 281,5 -7,34 

VI 269,3 -7,67 

VII 272,9 -7,73 

VIII 261,5 -8,10 

IX 281,2 -7,25 

X 268,8 -7,59 

 

A lehetséges katalitikus aktivitás vizsgálata érdekében először az „umpolung” előtti, első 

aldehid (formaldehid, acetaldehid vagy benzaldehid) addíciója során keletkező intermedierek 

(26. ábra A-C) relatív stabilitását vizsgáltuk a ferrocenofánokra és a referencia szerkezetekre 

(a vizsgált szerkezetek ferrocenofán alapú karbénre épülő változatát lásd a 26- ábrán). A 10. 

táblázatban ezeknek a szerkezeteknek a stabilitását tüntettem fel, melyhez viszonyításként a 

karbén és az aldehid energiájának összegét vettem alapul.‡‡ Ezekre a rendszerekre több szinten 

is végeztem számításokat, melyeket a Függelék F2. táblázatában tüntettem fel. Ez alapján 

összességében véve megállapítható, hogy az ωB97X-D mind a kisebb 6-31+G*, mind a 

nagyobb cc-pVTZ bázissal, és a magasabb szintű lokális CC módszerek (LNO-

CCSD(T)/def2TZVP) hasonló eredményt adnak (az eltérés az esetek többségében 5 kcal/mol 

alatti, néhány esetben 5-6 kcal/mol körüli). A B3LYP módszer nem tartalmaz diszperzió 

korrekciót, így az eltérés minden olyan esetekben jelentős (akár 10 kcal/mol fölötti), ahol a 

diszperziós kölcsönhatások jelentősek. Bár az M06-2X módszer rengeteg tesztrendszer 

alkalmazásával lett parametrizálva olyan módon, hogy a hosszútávú kölcsönhatásokat jól le 

tudja írni, azonban a nagyon hosszútávú (5 A-nél nagyobb) kölcsönhatások leírásánál eltérést 

                                                 

‡‡ Amennyiben a karbén és aldehid van der Waals-adduktját alkalmaztam referenciaként, a különböző DFT 

módszerek között nagy eltérés mutatkozott a diszperziós kölcsönhatás különböző módon történő leírásából 

adódóan. 
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eredményez,246 feltehetően ez okozza az egy-két rendszer esetében megfigyelhető 10 kcal/mol 

fölötti eltérést. 

 

26. ábra: Az első aldehid addícióját követően kialakulható szerkezetek 
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10. táblázat: A benzoin kondenzációban az első aldehid addícióját követően kialakítható 

köztitermékek (A, A’, B, C, lásd 26. ábra) energiája a vizsgált karbének és az aldehid 

(formaldehid, acetaldehid, benzaldehid) energiájának összegéhez viszonyítva ωB97X-D/6-

31+G* számítási szinten (kcal/mol mértékegységgel). 

aldehid R=H R=Me R=Ph 

AV -8,5 -2,9 -6,5 

A’V -24.7 -24,9 -23,6 

BV -36,6 -18,6 -19,0 

CV -41,1 -29,9 -37,6 

AVI -6,3 0,5 0,7 

A’VI -33,1 -34,2 -33,2 

BVI -42,6 -38,8 -36,6 

CVI -53,0 -46,9 -50,7 

AVII -12,6 -6,7 -8,4 

A’VII -20,0 -14,0 -12,3 

BVII -25,9 -16,8 -19,2 

CVII -33,0 -31,6 -28,8 

AVIII -9,0 -0,6 0,1 

A’VIII -26,4 -22,2 -20,3 

BVIII -34,1 -29,1 -28,5 

CVIII -45,1 -38,7 -40,5 

 

Összehasonlítva a különböző szerkezeteket, látható, hogy a Breslow-intermedier oxo 

tautomerje (26. ábra C) bizonyult a legstabilabb szerkezetnek (16,7-46,8 kcal/mollal stabilabb 

a karbén és az aldehid van der Waals komplexénél, lásd F2. táblázat), míg az aldehid addícióját 

követően kialakuló ikerionos szerkezet (26. ábra A) volt mindig a legkevésbé stabil rendszer 

(-7,8-19.9 kcal/mol között változik a rendszerek energiája a karbén és az aldehid van der Waals 

komplexéhez képest, lásd F2. táblázat). Fontos megemlíteni, hogy az ikerionos szerkezet 

optimálása során néhány esetben az oxigénatom σ-kötést alakított ki a karbén szénatommal, így 

egy oxirán (26. ábra A’) típusú szerkezet jött létre. Hasonló szerkezetek jelenlétét más 

karbének esetén NMR spektroszkópia segítségével is igazolták,42,247 továbbá más elméleti 

munkák is figyelembe vették a benzoin kondenzáció vizsgálatakor.248,249 Ennek a szerkezetnek 
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a stabilitása az általunk vizsgált rendszerek esetében a Breslow-intermedier és az ikerionos 

szerkezet stabilitása közé esik, kivéve V és acetaldehid, ill. benzaldehid reakciója esetén, ahol 

a Breslow-intermediernél is stabilabb lesz (6,2 kcal/mollal R=Me, ill. 4,5 kcal/mollal R=Ph 

esetén, lásd F2. táblázat).  

A termodinamikai tulajdonságok mellett fontos vizsgálni az egyes intermedierekbe történő 

átmenet aktiválási gátját, melynek vizsgálata során csak monomolekuláris folyamatot 

feltételeztünk. Ahogy azt korábbi tanulmányokban is megállapították,92,245,250–252 a kezdeti 

ikerionos szerkezetből a Breslow-intermedierbe történő átmenet (közvetlen 1,2-proton átmenet) 

(11. táblázat: TS 3) gátja magas (29,0-42,8 kcal/mol), gázfázisú reakcióban nem képződhet ez 

a szerkezet.252 Azonban fontos kiemelni, hogy ezek a gátak oldószer (különösen prótikus 

oldószerek) jelenlétében változhatnak, hiszen ebben az esetben az oldószer képes részt venni a 

protontranszferben, ezzel csökkentve a gátat.83,253 Ezen kívül egy bimolekuláris kettős proton 

transzfert is érdemes lehet megfontolni, melynek azonban valószínűsége a katalizátor kis 

koncentrációja miatt kicsi. Vizsgálva a többi köztitermék közti átmeneti állapotokat, 

megállapítható, hogy az oxo tautomer képződésének gátja (11. táblázat: TS 1) a többi karbén 

esetében is alacsony (10,2-19,4 kcal/mol), a ferrocenofánok esetében még inkább lecsökken 

(3,1-12,4 kcal/mol), tehát az oxo tautomer képződése ebben az esetben kedvezőbbé válik. Az 

oxo-enol tautoméria aktiválási gátja (11. táblázat: TS 2) még magasabb (65,2-77,0 kcal/mol), 

így a Breslow-intermedier gáz fázisú monomolekuláris úton történő kialakulása kizárható a 

ferrocenofán alapú karbének esetében is. 
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11. táblázat: A benzoin kondenzációban az első aldehid addícióját követően kialakítható 

köztitermékek közötti átmenetek reakciógátja ωB97X-D /6-31+G* számítási szinten 

karbén R TS 1 TS 2 TS 3 

 

H 10,2 74,7 37,6 

 
Me 14,0 73,1 41,2 

 
Ph 17,6 71,0 42,6 

 

H 3,1 72,6 29,5 

 
Me 4,4 65,2 29,0 

 
Ph 7,0 71,5 35,2 

 

H 14,9 77,0 40,2 

 
Me 17,9 74,9 41,8 

 
Ph 19,4 71,5 42,8 

 

H 7,2 77,5 32,9 

 
Me 12,4 72,5 32,8 

 
Ph 5,9 65,9 30,6 

  

Mivel protikus körülmények között a Breslow-intermedier kialakulhat (még akkor is, ha a 

katalizátor kis koncentrációban van jelen), érdemes vizsgálni a katalitikus ciklus többi lépését 

is. Ehhez a kutatócsoportunk korábbi, benzoin kondenzáció mechanizmusával kapcsolatos 

munkája alapján indultam ki (lásd 27. ábra).92 Meglepő módon a ferrocenofán rendszer által 

katalizált folyamat intermedierjeinek és átmeneti állapotjainak energiája (lásd 27. ábra 

folytonos fekete vonal) a hasonló stabilitású Breslow-intermedier ellenére 10-15 kcal/mollal 

megnövekszik a hattagú gyűrűs referencia vegyülethez képest (lásd 27. ábra zöld pontozott 

vonal). A növekedés oka részben az, hogy a ferrocenofán alapú karbénből képzett Breslow-

intermedier és az aldehid van der Waals-komplexe 5,4 kcal/mollal stabilabb, mint az analóg 
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hattagú gyűrűs rendszer esetében. Megvizsgálva az optimált szerkezeteket, semmilyen látható 

okot nem tudtunk megállapítani a megnövekedett stabilitásnak (sztérikus közelség, 

megnövekedett kötéshossz, kötésszög), és a magasabb energiaszinten futó reakcióprofilnak. 

Érdekes módon a hattagú gyűrűs rendszer energetikája jobban hasonlít a másik referencia 

szerkezetre, mint a ferrocenofánokra annak ellenére, hogy a hasonló karbén atom körüli 

kötésszög hasonló organokatalitikus aktivitást feltételezne. 

Mindazonáltal ezek az eredmények azt mutatják, hogy a ferrocenofán alapú karbént nem 

célszerű organokatalizátornak használni a benzoin kondenzáció esetén, mert annak ellenére, 

hogy a megnövekedett nukleofilicitás nagyobb reakciókészségre utal, a katalitikus zsákutcát 

képező oxo tautomer stabilitása emelkedik a Breslow-intermedieréhez képest, mely gátolja a 

benzoin termék keletkezését. 

 

27. ábra: A benzoin kondenzáció mechanizmusa a második aldehid addiciójától a benzoin 

eliminációjáig ωB97X-D/6-31+G* számítási szinten kcal/mol mértékegységgel. Fekete 

folytonos vonallal az V, piros szaggatott vonallal a VII, illetve zöld pontokkal az IX karbén 

által katalizált folyamat energiaprofilja látható. 
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IV. 3. Karbének egyszerű foszforvegyületekkel képzett adduktjainak 

vizsgálata 

 

Míg az előző fejezet specifikusan egy karbén (a diamino[3]ferrocenofán) és egy p mező elemét 

(szenet) tartalmazó kis molekula (aldehid, hidroxikarbén stb.) által képzett addukt vizsgálatáról 

szólt, addig ebben a fejezetben különböző stabilitású és nukleofilicitású karbének adduktjait 

vizsgáljuk a p mezőben átlósan lejjebb elhelyezkedő foszfor egyszerű vegyületeivel (28. ábra). 

A fejezet célja az, hogy az egyszerre jó elektrofil és nukleofil tulajdonságokkal rendelkező 

ferrocenofán alapú karbén (lásd 28. ábra 28) adduktképző sajátságait hasonlítsuk össze 

különböző sajátságú karbénekkel. Az adduktok stabilitását minden esetben a szingulett 

karbénre és foszfortartalmú vegyületre történő, 298 K hőmérsékleten és 1 atm nyomáson 

számított disszociációs szabadentalpiával (ΔGdisszoc) határoztuk meg. Az egyes szingulett 

karbének stabilitását a I. 1. fejezet 3. ábráján látható izodezmikus reakció energiája (ΔEizo) 

adja meg.  

 

28. ábra: a) A vizsgált karbének, b) vizsgált adduktok szerkezete 
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A számításokat M06-2X/cc-pVTZ szinten mutatom be, azonban az karbének izodezmikus 

energiáira (Függelék F3. táblázat), valamint a 28. ábra K típusú adduktjaira (Függelék F4. 

táblázat) több szinten is végeztem számításokat, melyek hasonló eredményeket mutatnak. A 

legegyszerűbb, legkevesebb kapcsolódó atomot tartalmazó foszfortartalmú komplexek az ún. 

foszfinidén komplexek (28. ábra K). Noha ezeket a vegyületeket széles körben vizsgálták 

elméleti kémiai módszerekkel,254  a jobb összehasonlíthatóság érdekében ezeknek a 

rendszereknek a geometriájának, stabilitásának és elektronszerkezetének vizsgálatával 

foglalkoztam először. A vizsgált rendszerekben található P-C kötéshossz 1,608-1,762 Å között 

változik (lásd 12. táblázat), mely minden esetben jelentősen rövidebb, mint az irodalmi 

egyszeres kötéshossz (1,848 Å),51 így feltételezhető, hogy a P-C kötés kettős kötés jellegű. A 

legstabilabb addukt ahhoz a karbénhez tartozik, amelynek a stabilitása a legkisebb (I. 1. fejezet 

3. ábráján látható izodezmikus reakció alapján), továbbá megállapítható, hogy a két paraméter 

között lineáris korreláció van (29. ábra kék vonal). Továbbá fontos megemlíteni, hogy a 90 

kcal/molnál stabilabb karbének esetében (32-35) a foszfinidén adduktok disszociációs energiája 

nem változik, e fölött a karbén stabilitásának növelése már nem okozza az addukt disszociációs 

energiájának csökkenését, ezekben az adduktokban a foszfor-szén kötés tovább nem 

gyengíthető a polarizáció növelésével. A kettős kötéses jelleg csökkenése a HOMO pálya 

polarizációját eredményezi, melyből következik, hogy az instabil karbénekkel képzett adduktok 

esetében alig van polarizáció (lásd 30. ábra a), addig a stabilizált karbéneknél a kötés jelentősen 

polarizálttá válik (lásd 30. ábra b). Ez összhangban van a Breslow-intermedierben is 

megfigyelt „umpolung” töltésátfordulással (lásd I. 1. fejezet).84  
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12. táblázat: A VII. 3. fejezetben lévő karbén-foszfán adduktok M06-2X/cc-pVTZ szinten 

számított disszociációs szabadentalpiái (kcal/mol mértékegységben), valamint a foszfán egység 

foszforatomja és a karbén egység karbén szénatomja közötti távolság (Å mértékegységben). Az 

endoergikus disszociáció szabadentalpiák (melyek stabil addukt létét feltételezik) félkövér 

betűvel vannak jelölve. 

X 
 

H F Cl 

K L M M’ L M M’ L 

28 

∆Gdisszoc 79,5 -30,1 -15,3 -5,9 -16,8 3,3 -6,0 -19,8 

dP-C 1,712 1,687 1,956 2,904 1,634 1,923 2,884 1,666 

29 

∆Gdisszoc 101,2 -25,4 -3,0 -2,3 -11,0 18,4 -1,5 -13,9 

dP-C 1,720 1,694 1,885 2,485 1,627 1,867 2,243 1,671 

30 

∆Gdisszoc 83,8 -42,8 -9,9 -2,7 -27,0 9,3 -2,6 -29,5 

dP-C 1,762 1,716 1,936 2,784 1,651 1,906 2,855 1,677 

31 

∆Gdisszoc 91,1 -21,6 -20,0 -3,7 -16,1 -2,2 -4,2 -17,4 

dP-C 1,725 1,745 1,951 2,891 1,665 1,897 3,025 1,725 

32 

∆Gdisszoc 83,7 - -9,1 -2,6 - 9,6 -2,4 - 

dP-C 1,759 - 1,897 2,633 - 1,865 2,285 - 

33 

∆Gdisszoc 87,1 - -8,0 -3,3 - 13,9 -3,2 - 

dP-C 1,739 - 1,878 2,700 - 1,831 2,104 - 

34 

∆Gdisszoc 84,0 - 0,0 0,0 - 20,1 4,8 - 

dP-C 1,774 - 1,884 2,352 - 1,863 2,041 - 

35 

∆Gdisszoc 83,2 - -9,7 -2,5 - 9,7 -2,3 - 

dP-C 1,722 - 1,910 2,619 - 1,881 2,335 - 

36 

∆Gdisszoc 151,0 52,5 - - 68,2 - - 61,4 

dP-C 1,658 1,669 - - 1,608 - - 1,629 

37 

∆Gdisszoc 95,3 7,7 - - 12,8 - - 10,6 

dP-C 1,696 1,713 - - 1,628 - - 1,664 
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29. ábra: Korreláció a karbén és az addukt stabilitása között (az adatok a 12. táblázatban is 

megtalálhatóak). A vizsgált karbének mellett a HClC: karbén is fel van tüntetve, hogy a 0-40 

kcal/mol ΔEizo tartományban is vizsgálható rendszert kapjunk. A foszfinidén (K) adduktok 

esetén a disszociációs energia nem változik már abban az esetben, ha a karbén izodezmikus 

energiája 90 kcal/mol fölötti, így az ábrán látható bekarikázott értékek nem szerepelnek a 

korrelációban. 

 

 

30. ábra: Karbén-foszfinidén adduktok HOMO pályája. a) CH2=PH HOMO pályája, b) 

NHC=PH HOMO pályája 

Ahogy a I. 1. fejezetben is láthattuk, a karbének és foszfánok közötti reakció vizsgálatára 

végzett kísérleti munkák számos különböző szerkezetű adduktot eredményeztek (7. ábra), 

melyek stabilitását és kötésszerkezetét széleskörűen vizsgáltuk (28. ábra L, M). Érdekes 
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módon az alkalmazott foszfántól függően különböző típusú adduktok bizonyulnak 

optimálhatónak, és az egyes szerkezetek stabilitási sorrendje is megváltozott.  

Az L típusú, ilides vagy kettős kötéses szerkezetként is értelmezhető szerkezet sok szempontból 

a karbén-foszfinidén komplexekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Egyrészt a 1,634-

1,745 Å közötti P-C kötéshossz a K típusú komplexekhez hasonlóképpen a kettős kötéses jelleg 

súlyára utal, másrészt ezen adduktok stabilitása is jól korrelál a karbén stabilitásával (lásd 29. 

ábra piros, zöld, lila vonal). Azonban ebben az esetben a keletkező adduktok 80-100 

kcal/mollal könnyebben disszociálódnak, mint a foszfinidének esetében, mely stabilitásbeli 

különbség azzal áll összefüggésben, hogy míg a foszfinidének esetében egy hagyományos 

kettős kötéses szerkezet alakul ki (31. ábra a) szerkezet), addig az ilides szerkezet esetében 

kettős donálással jön létre a kötés. Ebben az esetben a foszfán donálja elektronpárját a karbén 

irányába, míg a pz pályára (a LUMO-ra) kétszeresen gerjesztett karbén visszadonál a foszfán 

irányába (31. ábra b) szerkezet). A különböző szubsztituált foszfánokkal képzett adduktok 

között az eltérés kisebbnek bizonyult, a legstabilabb ilides szerkezetek a PF3-nal, míg a 

legkevésbé stabilak a PH3-nal képződtek. Pozitív disszociációs szabadentalpiával rendelkező 

szerkezet csak a legkevésbé stabil karbének esetén alakult ki (36, 37), míg a 28-31 közepesen 

stabilizált karbének esetében negatív az adduktok disszociációs szabadentalpiája, így ezek a 

szerkezetek nem stabilak. A foszfinidének és a stabil karbének által képzett adduktok esetében 

megfigyelt stagnáló kötéserősség ebben az esetben nem figyelhető meg, ugyanis a legstabilabb 

karbénekből (32-35) L típusú addukt nem volt optimálható.  

 

 

31. ábra: a) a HP=CH2 szerkezetben kialakuló foszfor-szén kötés, b) a H3P=CH2 

szerkezetben kialakuló foszfor-szén kötés 
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Az L típusú szerkezetek mellett a halogénezett foszfánok esetében az egyszeres datív kötéses 

(M) szerkezet is minimumnak bizonyult. Ennek különösen nagy jelentősége van a PCl3-nal 

képzett komplexek esetében, ugyanis a potenciális energia hiperfelületen minimumot képező 

adduktok közül a 31 karbén kivételével ennek a szerkezetnek van a legnagyobb stabilitása, így 

a továbbiakban ezeket az eredményeket mutatom be. A P-C kötéstávolság ebben az esetben az 

egyszeres kötés hosszának tartományába esik (1,831-1,956 Å), és az addukt a PF4
- anionhoz 

hasonló „libikóka” geometriát vesz fel,255 melyben a PCl3 majdnem teljesen planárissá válik, 

és T-alakba rendeződik. Az adduktok stabilitása a legstabilabb esetben is 20 kcal/mol, mely 

érték azonban jóval kisebb, mint a P-C kötés irodalmi energiája (kb. 63 kcal/mol).51 Mivel a 

PCl3 kilapításához nagy energiabefektetés (52,0 kcal/mol M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten) 

szükséges, így összességében véve magyarázatot kapunk a 10-20 kcal/mol nagyságrendű 

disszociációs szabadentalpiára. Ez a planarizációs energia a PF3 (56 kcal/mol) és a PH3 (69 

kcal/mol) esetén magasabb, ez magyarázza, hogy az előbbi esetben kisebb stabilitású adduktok 

képződnek, továbbá azt, hogy az utóbbi esetben nem optimálható a datív kötéses szerkezet. A 

PCl3 adduktok esetében a megnövekedett stabilitás mellett az is szól, hogy a kilapított T-alakú 

triklorofoszfán LUMO energiája 1,4 eV-tal alacsonyabb, mint a trifluorofoszfán esetében 

(továbbá a PCl3-hoz viszonyított különbség 2,6 eV a PH3 esetében), így az előbbi rendszer 

sokkal jobb akceptorként tud viselkedni datív kötések kialakítása során. Általános 

összefüggéseket keresve kiterjesztettem a vizsgálatot a PF3 adduktokra, és megállapítottam, 

hogy a disszociációs szabadentalpia, és a kilapított PX3 (X=F, Cl) LUMO és a karbén magános 

pár (HOMO) energiájának különbsége (Δε) között jó korreláció tapasztalható, mellyel 

összefüggésben áll, hogy a leginkább nukleofil karbének (29, 34, 35) alkotják a legstabilabb 

komplexeket. A ferrocén alapú (28) és a hattagú gyűrűs (30) karbén esetében az ekvatoriális 

helyzetben lévő halogéncsoportok nagyobb mértékű sztérikus gátlást eredményeznek, mint az 

öttagú gyűrűs karbének esetében, így ezeknek az adduktoknak a stabilitása csökken a korreláció 

alapján várthoz képest (32. ábra). Továbbá fontos megjegyezni, hogy eközött a két karbén 

között is 3-4 kcal/mol stabilitásbeli különbség mutatkozik (32. ábra), azonban ennek 

magyarázatára szétrikus okot nem tudok megjelölni. Érdekes módon ezen karbének az ilides 

(L) szerkezeténél a nitrogéneken lévő metilcsoportok a karbén síkjának egyik irányába, míg a 

foszfán a másik irányba fordult, így a sztérikus gátlás hatása ebben az esetben jóval kisebb volt, 

a 28 és a 30 karbén is „beleillett” a korrelációba (30. ábra).  
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32. ábra: Az M típusú adduktok disszociációs szabadentalpiája a kilapított T-alakú PX3 LUMO 

energia és a karbén magános pár energia különbségének függvényében. A bekarikázott 28, 30 

karbének kiesnek a korrelációból, köszönhetően a karbén atom körüli megnövekedett 

kötésszögnek. Fontos megemlíteni, hogy a 31 karbén is a nagy kötésszöggel rendelkező 

karbének közé tartozik, azonban alacsony HOMO energiájának köszönhetően csak gyenge 

adduktot képez a foszfánnal, így a sztérikus hatás ebben az esetben kevésbé jelentős. 

 

A karbének és foszfánok közötti kölcsönhatások vizsgálata során egy további, nagyobb P-C 

távolsággal (2,041-3,025 Å) rendelkező szerkezetet is sikerült optimálni (33. ábra M’ 

szerkezet). Ezeket a szerkezeteket a megnövekedett kötéshossz mellett egy olyan hagyományos 

trigonális bipiramisos geometria is jellemzi, melyben az egyik P-X kötés és a karbén áll az 

axiális helyzetekben. Ezekben a rendszerekben nagy jelentőséggel bír az újonnan felfedezett és 

részletesen kutatott pniktogén kölcsönhatás, amely egyrészt egy vonzó elektrosztatikus 

kölcsönhatás a foszfor magános elektronpárjának környezetéhez képest kevésbé negatív töltésű 

régiója (ún. „σ-hole”-ja) és a karbén negatív töltésű magános elektronpárja között, másrészt egy 

energianyereséggel járó pálya kölcsönhatás, mely során a karbén magános párja donál az axiális 

állásban lévő P-X kötés σ* pályájára.256–259 Ilyen kölcsönhatással rendelkező, karbént és primer 

foszfánt tartalmazó rendszereket részletesen vizsgáltak korábbi számításos 

tanulmányokban.257,258 A foszfán karbénhez viszonyított állásától függően megkülönböztettek 

továbbá koplanáris és nemplanáris szerkezeteket, melyek az általunk vizsgált PCl3 adduktok 
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közül az 30, 32-35 karbének esetében voltak megkülönböztethetőek. Bár néhány esetben 

jelentős P-C kötéstávolság volt a két szerkezet között, a két szerkezet stabilitása közti különbség 

nem haladta meg a 2 kcal/mol-t egyik esetben sem.  

 

33. ábra: A 28 karbén és PF3 M és M’ adduktjának szerkezete és HOMO pályája 

 

Ebben az esetben a kölcsönhatás maga gyengébb, mint az M típusú rendszerek esetében, mert 

a piramisos PX3 szerkezetek LUMO energiája jóval magasabb, mint a T-alakú PX3 rendszerek 

esetében, azonban a planáris szerkezet eléréséhez szükséges energia is magas, amit ebben az 

esetben nem kell befektetni. Ez a két egymással ellentétes hatás azt eredményezi, hogy míg a 

PCl3 adduktok esetében az M szerkezet stabilitása lesz nagyobb – köszönhetően a piramisos és 

a T-alakú PCl3 LUMO energiái közötti nagy különbségnek és az alacsonyabb planarizációs 

energiának –, addig a PF3 adduktok esetében a kisebb LUMO energia különbségnek és a 

nagyobb planarizációs energiának köszönhetően az M’ szerkezet lesz a stabilabb a két szerkezet 

közül. Azonban fontos megjegyezni, hogy a rendszereket gyenge kölcsönhatás tartja össze, a 

rendszerek stabilitása csak kismértékben függ a nukleofil sajátságoktól, ráadásul a 34 karbénből 

és PCl3-ból képzett addukt kivételével egyik sem stabilis a disszociációval szemben (ebben az 

esetben is mindössze 4,8 kcal/mol a disszociációs szabadentalpia). Emellett – köszönhetően a 

megnövekedett P-C kötéshossznak – a ferrocén alapú és a hattagú gyűrűs rendszerek 

szubsztituenseinek sztérikus gátlása kevésbé jelentős, a stabilitás az M típusú rendszerekkel 

ellentétben csak kismértékben csökken (a disszociációs szabadentalpia (-6,0)-(-2,6) kcal/mol 

28, 30, 31, míg (-2,4)-4,8 kcal/mol 29, 32-34 karbének és PCl3 között, lásd 12. táblázat). 
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Érdekesség, hogy a jó nukleofil sajátságokkal, és közepes stabilitással rendelkező 28-31 

karbének esetében az L, M, és M’ szerkezet is egyszerre bizonyult minimumnak a potenciális 

energia hiperfelületen, mely egy érdekes példa a ritka és sokat vitatott „bond-stretch” 

izomériára.260–267 A minimumok létezését a tanulmányban alkalmazott M06-2X/cc-pVTZ szint 

mellett egyéb DFT funkcionálokkal (B3LYP-D3/cc-pVTZ, ωB97X-D/cc-pVTZ) végzett 

számításokkal is igazoltuk (ld. Függelék F5. táblázat). Ezen számítások annyiban különböztek, 

hogy a 31 karbén PCl3-mal képzett M típusú adduktja nem bizonyult minimumnak (a két 

szerkezet közötti energiakülönbség M06-2X/cc-pVTZ szinten is mindössze 2,0 kcal/mol). 

Legjobb tudomásom szerint ezek az első példák arra, hogy két reagensből három különböző 

minimum is meghatározható a potenciális energia hiperfelületen anélkül, hogy a kölcsönható 

egységek bármelyik kötése is felszakadna. A ferrocenofán alapú karbén (28) esetében az egyes 

szerkezetek mellett meghatároztam a közöttük lévő átmenetek energiagátját is (lásd 34. ábra). 

Ezek a gátak nem túl magasak (11,6-23,3 kcal/mol M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten), 

azonban mivel az egyes szerkezetek termodinamikai stabilitása között nagy különbség van 

(10,9 kcal/mol M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten), így feltehetően nem lehet mindhárom 

szerkezetet egymás mellett megfigyelni szobahőmérsékleten.  
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34. ábra: A 28 karbén PF3-nal képzett adduktjai esetében megfigyelhető „bond-stretch” 

izomerek és a köztük lévő aktivált komplexek szerkezete és a legstabilabb izomerhez 

viszonyított szabadentalpiája kcal/mol mértékegységgel M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten 

 

A M és M’ típusú adduktoknál láthattuk, hogy a datív kötés (vagy a pniktogén kölcsönhatás) 

kialakításában főként a karbén magános elektronpárja vett részt, míg a foszfor magános 

elektronpárja többnyire változatlan marad. Ebből adódóan egy 3 centrumos 4 elektronos kötés 

kialakítását követően kettővel növelhető a foszforon lévő szubsztituensek száma, tehát 

pentaszubsztituált foszfortartalmú vegyületek is komplexálhatóak karbénekkel (N). Ilyen típusú 

adduktokat már sikerült imidazol- és imidazolidin-2-ilidén karbénekből és PF5-ból 

szintetizálni.268–272 A disszociációs szabadentalpiák értéke ebben az esetben nagy tartományban 

változik ((-12,5)-41,1 kcal/mol között M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten, lásd 13. táblázat), 

a PF5 adduktok esetében ez az érték a legtöbb esetben nagyobb, mint a PCl5 adduktoknál 

(kivéve a 35 karbénnál, ahol a PF5 addukt disszociációs szabadentalpiája 31,5 kcal/mol, míg a 

PCl5 addukté 32,4 kcal/mol, lásd 13. táblázat). Emellett a ferrocén alapú 28 és a hattagú gyűrűs 

31, 32 karbének esetében sokkal alacsonyabb (6,1-14,4 kcal/mol PF5, illetve (-12,5)-2,1 
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kcal/mol PCl5 esetében), mint az öttagú gyűrűs karbének esetében (30,2-41,1 kcal/mol PF5, 

illetve 17,6-35,1 kcal/mol PCl5 esetében), mely különbség oka feltehetően hasonló, mint az M 

típusú szerkezetek esetében: a kialakuló oktaéderes szerkezetben az ekvatoriális helyzetben 

lévő halogénatomok nagy térkitöltéssel rendelkeznek, így a hattagú rendszerekben található 

szubsztituensekkel erősebb sztérikus gátlás alakul ki, mint az öttagú rendszereknél. A gátlás 

okozta destabilizáció jelentősebb, mint a PCl3 esetében: a 28-PCl3 addukt disszociációja 

endoterm, míg a 28-PCl5 addukt esetében exoterm folyamat. 

13. táblázat: Az N típusú adduktok disszociációs szabadentalpiája és az optimált szerkezetek 

P-C kötéshossza M06-2X/cc-pVTZ számítási szinten. *A metilénnel (36) képzett adduktok 

esetében az optimálás során PX4-CH2X szerkezetbe történő átrendeződés megy végbe. 

 

Összeségében véve látható, hogy a [3]ferrocenofán alapú karbén esetében a központi atom 

körül megnőtt kötésszögből adódóan a metilcsoportok közelebb kerülnek egymáshoz, sztérikus 

gátló hatásuk növekszik, melynek következtében mind a PX3-mal, mind a PX5-tel képzett datív 

kötéses szerkezetek stabilitása csökken a hasonló stabilitású öttagú gyűrűs karbénekéhez képest. 

Meglepő módon az ilides szerkezet stabilitása jó korrelációt mutat a karbénre jellemző 

izodezmikus energiával, köszönhetően annak, hogy a metilcsoportok és a foszfán karbén 

síkjából való kimozdulása csökkenti a sztérikus gátlást.  

  

X 28 29 30 31 32 33 34 35 36* 37 

F 

∆Gdisszoc 

(kcal/mol) 

14,4 33,0 24,0 10,2 31,4 30,2 41,1 31,5 

 

6,1 

dP-C (Å) 2,006 1,921 1,967 2,018 1,909 1,929 1,884 1,873  2,019 

Cl 

∆Gdisszoc 

(kcal/mol) 

-8,1 18,7 5,8 -12,5 17,6 15,5 35,1 32,4 

 

2,1 

dP-C (Å) 2,094 1,978 2,021 2,142 1,961 1,990 1,907 1,856  2,006 
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IV. 4. Szubsztituens hatás vizsgálata 1,1’-diaminoferrocének és 

trihalofoszfánok reakciójában 

 

Az N-heterociklusos rendszerek közül különösen nagy jelentőséggel bír a foszfénium kation 

(lásd I. 1. fejezet, 23 szerkezet) 105,107. Ezek a rendszerek stabilak ugyan, de kisebb izodezmikus 

energiával rendelkeznek, mint az analóg karbének, és azokat kiegészítve elektrofil sajátságokat 

mutatnak. Miután a tetrilének számos ferrocenofán analógját sikerült szintetizálni169,170, 

felmerült a kérdés a ferrocenofán alapú foszfénium kation előállíthatóságáról. Együttműködő 

partnerünk (Prof. Dietrich Gudat, Stuttgart) kutatócsoportja egy korábban 1,3,2-diazafoszfa-

[3]ferrocenofánok előállítására sikeresen alkalmazott módszer273 alapján különböző szekunder 

aminocsoportokat tartalmazó 1,1’-diaminoferrocént reagáltatott PCl3-nal trietilamin bázis 

mellett. Érdekes módon a szubsztituenstől függően a folyamat végén különböző végtermékek 

keletkeztek (35. ábra), mely jelenség megértéséhez számításos kémiai módszerekkel 

vizsgáltuk a mechanizmust.  

 

35. ábra: 1,1’-diaminoferrocének reakciója PCl3-dal. A reakciókat (i) trietilamin bázis 

jelenlétében végezték el, éter vagy THF oldószerben. 
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A 38a kiindulási vegyület esetében már egy korábbi tanulmányban is detektálták egy 

reakcióelegyben a keletkező diazafoszfa-[3]ferrocenofán jelenlétét (39a).273 Bázisfelesleg és 

szigorúan sztöchiometrikus mennyiségű PCl3 mellett csak a 39a keletkezett. A 38b vegyület 

PCl3-dal történő reakciója azonban nem a várt ferrocenofánt, hanem szelektív módon a bisz-

diklórfoszfánt eredményezte (40b). Végül a 38c esetében a két korábban említett termék, a 

[3]ferrocenofán (39c) és a bisz-diklórfoszfán (40c) keveréke képződött. A termékek aránya 

függ a reagensek arányától és a hőmérséklettől: a 40c képződését a PCl3 nagy feleslegben 

történő alkalmazása segítette elő, míg a keverék melegítése a 40c 39c szerkezetté történő 

átalakulását eredményezte PCl3 távozása mellett, azonban sosem teljes konverzióval. Hogy a 

különböző szubsztituensek esetén megértsük az egyes termékekre jellemző szelektivitást, DFT 

számításokat végeztem, mely során vizsgált reakciókat a 36. ábraán tüntetem fel. A 

szubsztituens hatás jobb megértése céljából R=Me csoporttal is vizsgáltam az egyes lépéseket 

(36. ábra 38d-41d). A mechanizmus első, nyilvánvaló lépése során a diaminoferrocén egy 

ekvivalens PCl3-dal reagálva monoszubsztituált ferrocéneket eredményez (41a-d) (36. ábra (1) 

reakció). Ezek a köztitermékek ezután vagy egy ciklokondenzáció eredményeként a 

[3]ferrocenofán típusú vegyületet (39a-d) eredményezik (36. ábra (2) reakció), vagy egy másik 

PCl3-dal reagálva a bisz-diklorofoszfán termék (40a-d) képződéséhez vezetnek (36. ábra (3) 

reakció). Végül figyelembe vettük a 40a-d-ből történő, PCl3 távozásával járó direkt 

gyűrűzáródási reakciót is, mely a [3]ferrocenofán típusú vegyület keletkezését eredményezi 

(40a-d) (36. ábra (4) reakció). 
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36. ábra: A DFT számítások során vizsgált reakcióutak. Bázisként trietilamint (R'=Et) és 

trimetilamint (R'=Me) is használtunk a számítások során 

Az első PCl3 addíciója során keletkező köztitermék (41a-d) a két aminocsoport ferrocénhez 

viszonyított állásától függően két konformerként fordulhat elő (lásd 37. ábra transzoid, ciszoid 

szerkezet). A 41a esetében a két izomer energiája tulajdonképpen megegyező (a különbség 0,1 

kcal/mol), míg a 41b-d esetén a transzoid izomer bizonyult kismértékben stabilabbnak (41b 

esetén 2,0, 41c esetén 1,8, míg 41d esetén 1,0 kcal/mollal PCM(Et2O)-B3LYP-D3/6-

31+G*//B3LYP-D3/6-31+G* számítási szinten), feltehetően a nagyméretű 

aminoszubsztituensek térkitöltéséből adódóan. 

 

37. ábra: A 41a-d szerkezetek ciszoid és transzoid konformere 
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A szabadentalpiában megadott (298 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson számított) 

termodinamikai eredményeket a 14. táblázat tartalmazza, melyből látható, hogy az (1)-(3) 

reakciók standard körülmények között exotermek, és a végbemenetelüket feltehetően elősegíti 

a kiindulási reagens és a trialkilamin bázis között létrejövő, NH···N hidrogénhíd kötést 

kialakító szerkezet. Az így keletkező komplex elősegíti a nitrogén magános pár nukleofil 

támadását a PCl3 irányába, mely következtében létrejön a P-N kötés. A trialkilamin bázis 

jelenléte, különösen a képződő – az éterben rosszul oldódó - trialkilammónium só még inkább 

a termék irányába tolja el az egyensúlyt. A táblázat egyes sorait összehasonlítva látható, hogy 

R=SiMe3, ill. R=SiMe2tBu esetén a ciklokondenzáció során felszabaduló szabadentalpia 

(ΔG0
R(2)) kissé nagyobb, mint a PCl3 addiciója esetében (ΔG0

R(3)) (az első esetben 1,0, míg a 

második esetben 3,1 kcal/mol a különbség), R=Np és R=Me csoportok esetén pedig a bisz-

diklórfoszfán képződése lesz a termodinamikailag kedvezményezettebb (első esetben 3,5, míg 

a második esetben 2,3 kcal/mollal). A 36. ábra 4. reakcióját vizsgálva R=Np esetében fontos 

megjegyezni, hogy ugyan szobahőmérsékleten endotermnek bizonyult a PCl3 távozásával járó 

gyűrűzáródási folyamat, azonban a hőmérsékletet 383 K-ra emelve a szabadentalpia 

definíciójában szereplő T∙S tényező növekedésével a folyamat már exoterm lett (ΔG0
R(4) = -0,7 

kcal/mol), mely alátámasztja a hőmérséklet emelésével kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat.  

 

14. táblázat: A 36. ábrán feltüntetett reakciók során standard körülmények között bekövetkező 

szabadentalpiaváltozás, PCM implicit oldószermodellel korrigálva (éter oldószerben), 

PCM(Et2O)-B3LYP-D3/6-31+G*//B3LYP-D3/6-31+G* számítási szinten (kcal/mol 

mértékegységben). Zárójelben a PCM implicit oldószermodell nélküli számítások során kapott 

eredmények láthatók (kcal/mol mértékegységben). A katalizátor bázist explicit módon 

figyelembe vettük. 

R ΔG0
R(1) ΔG0

R(2) ΔG0
R(3) ΔG0

R(4) 

SiMe3 -24,3 (-11,2) -21,9 (-11,0) -20,7 (-10,0) -1,2 (-1,0) 

SiMe2
tBu -24,4 (-9,9) -19,3 (-9,1) -15,9 (-6,0) -3,4 (-3,1) 

Np -28,4 (-14,0) -16,0 (-5,7) -19,1 (-9,2) 3,1 (3,5) 

Me -25,7 (-12,7) -18,0 (-7,6) -19,7 (-9,9) 1,7 (2,3) 
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A termodinamikai eredmények még nem elegendőek a folyamat teljes megértéséhez, ezért 

vizsgáltuk az egyes folyamatokhoz tartozó kinetikai gátakat, melyeket a 15. táblázatban 

tüntettem fel. A különböző végtermékekre vonatkozó szelektivitást várhatóan a (2) és a (3) 

reakció szubsztituenstől függő kinetikája fogja meghatározni. Trietilamin bázis mellett 

R=SiMe3 esetében a ciklokondenzáció aktiválási gátja 14,9 (trimetilamin esetén 6,9) 

kcal/mollal alacsonyabb, mint a PCl3 addíció aktiválási gátja. Érdekes módon a R=SiMe2
tBu 

szubsztituens esetén a sorrend függ a katalizátorként alkalmazott amin bázis minőségétől, 

ugyanis a PCl3 addició aktiválási gátja 2,8 kcal/mollal alacsonyabb a ciklokondenzáció gátjánál 

trietilamin bázis esetében, azonban 6,9 kcal/mollal magasabb trimetilamin bázis alkalmazása 

mellett. R=Np esetén a [3]ferrocenofán képződése a kinetikailag kedvezményezettebb (5,6 

kcal/mollal trietilamin, 1,8 kcal/mollal trimetilamin esetén), azonban ebben az esetben a 36. 

ábra (4) reakciójával ellentétes irányú, PCl3 addíciójával járó gyűrűnyitásos metatézis 

aktiválási gátja már elég alacsony ahhoz, hogy a szerkezet bisz-diklórfoszfánná történő 

részleges átalakulása termékek keverékét eredményezze.  

Minthogy a 36. ábrán feltüntett reakciók bimolekulárisak, a szelektivitást nem csak az egyes 

köztitermékek aktiválási gátja közti különbségek, hanem az egyes reagensek egymáshoz 

viszonyított mennyisége is meghatározza. Mivel a trialkilamin mennyiségének változtatása a 2. 

és a 3. reakció kinetikáját hasonlóképp befolyásolja, ezért elsősorban ennek elhanyagolása 

mellett a PCl3 koncentrációjának változásával kell foglalkozni. A kísérlet során közel 50-szeres 

reagens felesleg alkalmazása az Arrhenius-egyenlet alapján 2,2-2,3 kcal/mollal csökkenti a 

ΔG0#(3) értékét, míg a ΔG0#(2) értékét változatlanul hagyja. Így látható, hogy a PCl3 

mennyiségének növelésével a folyamat kismértékben a bisz-diklórfoszfán termék 

képződésének irányába tolható el, azonban mivel R=Np, R’=Et esetén a két folyamat közti 

aktivitási energiakülönbség 6,8 kcal/mol, ebben az esetben továbbra is a gyűrűzáródási 

folyamat lesz a kedvezőbb. Mindez alapján megállapítható, hogy az egyes termékek képződése 

szempontjából fontos (2) és (3) reakciók egyes szubsztituensek esetén eltérő relatív kinetikája 

összhangban van a kísérleti megfigyelésekkel, mely eredményeket kiterjesztve a 

szubsztituensek minőségének hangolásával elősegíthető a folyamat különböző végtermékek 

felé történő eltolása. 
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15. táblázat: A 36. ábrán feltüntetett reakciók során standard körülmények között számított 

aktiválási energiája, PCM implicit oldószermodellel korrigálva (éter oldószerben), PCM(Et2O)-

B3LYP-D3/6-31+G*//B3LYP-D3/6-31+G* számítási szinten (kcal/mol mértékegységben). 

Zárójelben a PCM implicit oldószermodell nélküli számítások során kapott eredmények 

láthatók (kcal/mol mértékegységben).  

 ΔG0
#(1) ΔG0

#(2) ΔG0
#(3) ΔG0

#(4) 

R R'= Me R'= Et R'= Me R'= Et R'= Me R'= Et  

SiMe3 
20,4 

(26,9) 
32,2 

(39,4) 
17,6 

(30,1) 
30,8 

(35,2) 
24,5 

(40,2) 
45,7 

(51,0) 
45,2 

(46,9) 

SiMe2
tBu 31,6 

(37,9) 
39,3 

(45,7) 
17,3 

(31,0) 
40,9 

(47,1) 
24,2 

(29,0) 
38,1 

(43,4) 
50,5 

(52,3) 

Np 23,2 
(29,0) 

31,9 
(37,9) 

27,0 
(35,2) 

30,9 
(37,1) 

33,2 
(37,0) 

37,7 
(42,7) 

43,6 
(46,2) 

Me 
3,5  

(9,2) 
8,6 

(14,3) 
12,3 

(21,3) 
8,0 

(16,6) 
6,2 

(10,8) 
7,2 

(10,6) 
37,9 

(39,9) 
 

A ferrocenofán alapú diaminofoszfénium kation előállíhatóságát igazolja egyrészt a IV. 1. 

fejezet 6. táblázatában látható ΔEizo energiaérték alapján (114,1 kcal/mol), másrészt a 39a és 

39c optimált szerkezetek esetében megfigyelhető megnövekedett P-Cl kötéshossz (3 Å volt 

minden vizsgált esetben). Így ezen számítások alapján a rendszer előállításához az 

együttműködő kutatócsoport a gyűrűzárt 40a és 40c rendszerekből indult ki, melyhez 

halogéntartalmú erős elektrofilt (alumínium-, vagy gallium-trikloridot) hozzáadva sikeresen 

állították elő a megfelelő foszfénium sókat. A 40a+[AlCl4] sót egykristály röntgendiffrakcióval 

is sikerült azonosítani, melyben a 40a+ kationok és az anionok szeparálódnak egymástól. A 

DFT számításokat a kristályszerkezet alapján validáltam, melyhez az ωB97X-D/6-311+G** 

szint adta a legpontosabb eredményeket (lásd Függelék F6. táblázat), így ezt a módszert 

alkalmaztam a különböző szerkezetek optimálásához. A tetrakloroaluminát só optimált 

szerkezetét vizsgálva a P-Cl távolság (3.026 Å) jelentősen meghaladja az egyszeres kötés 

hosszát (1,848 Å), továbbá az elvégzett Bader analízis alapján az anion és a kation közötti 

kritikus pontokban lévő elektronsűrűség minden esetben alacsony (kisebb, mint 0.02 a. u., lásd 

16. táblázat). Ezen információk alapján a kristályszerkezetben látható ionok közötti 

kölcsönhatás kismértékű, megerősíthető a stabil kation létezése. 
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16. táblázat: A 40a+[AlCl4] só kötéskritikus pontjainak helye, elektronsűrűsége ωB97X-D/6-

311+G** számítási szinten meghatározva. 

 

Kötéskritikus 

pont száma 

Elektronsűrűség 

(a. e.) 

1 0,0190 

2 0,0089 

3 0,0047 

4 0,0077 

5 0,0049 

6 0,0105 

7 0,0097 

8 0,0090 

 

Ellentétben a diaminoferrocénekre jellemző sárga színnel, a keletkező 40a+[AlCl4] só 

mélyvörös színű volt, és UV-Vis spektrumában széles sávban mutatott elnyelést, 518 nm-es 

maximális hullámhosszal. (38. ábra) A spektrum értelmezéséhez TD-DFT számításokat 

végeztem (TD-B3LYP/6-311+G**//ωB97X-D/6-311+G** szinten, PCM=acetonitril oldószer 

mellett), melyek megmutatták, hogy a 40a+[AlCl4] kontakt ionpár esetében a legalacsonyabb 

energiájú és a második legnagyobb intenzitású (az oszcillátor erőssége 0,0072) átmenet 524 

nm-nél történik meg (kísérleti érték 518 nm), mely érték sokkal magasabb, mint a ferrocén 

rendszert nem tartalmazó imidazolidin alapú diaminofoszfénium kation esetében (259 nm), és 

nem egy n-π*, hanem egy vas centrum irányából a N-P-N híd, fémtől a ligandum irányába 

történő töltés átmenettel járó gerjesztéshez (MLCT) tartozik (17. táblázat). TD-DFT alapján 

még több, magasabb energiájú MLCT is van, melyek közül kisebb intenzitással (oszcillátor 

erősség 0,0001) az 515 nm-nél lévő HOMO-3 → LUMO, míg nagyobb intenzitással (oszcillátor 

erősség 0,0107) a 347 nm-nél lévő HOMO-3 → LUMO rendelkezik. Az előbbi adatok alapján 

látható, hogy a két legnagyobb intenzitású átmenet 524 nm-nél és 347 nm-nél jelentkezik, mely 

jó egyezést mutat a kísérleti UV-Vis spektrummal (lásd 38. ábra) A 10 legalacsonyabb 

energiájú vizsgált gerjesztés között egyik sem tartozik a diaminofoszfénium kationra jellemző 

n-π* átmenethez, ami nem meglepő annak fényében, hogy a foszforon lévő magános 

elektronpár csak a HOMO-14 pálya az alapállapotú molekulában.  
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38. ábra: A [40a]+AlCl4 kísérleti UV-Vis spektruma (fekete görbe) és TD-B3LYP/6-

311+G**//ωB97X-D/6-311+G** szinten számított UV-Vis spektrumának két legnagyobb 

intenzitású gerjesztése (347 és 524 nm-nél jelölt két fekete vonal) 

Mivel a ferrocén tartalmú rendszereket széles körben használják fel redox kémiai 

folyamatokban, ezért a stuttgarti kutatócsoport ciklikus voltammetriával vizsgálta az újonnan 

előállított rendszer redox sajátságait. A kapott voltammogram alapján irreverzibilis redukció 

történik, a 40a+ redukciója feltehetően egy foszfinil gyök keletkezését eredményezi, mely 

instabilitásának bizonyítása egy korábbi tanulmány részét képezte.181 

  



  74 

17. táblázat: A 40a+[AlCl4] sóra végzett TD-DFT számítások eredménye B3LYP/6-311+G** 

számítási szinten, PCM=acetonitril oldószermodellel. A molekulák geometriája ωB97X-D/6-

311+G** szinten volt optimálva. 

λexc (nm) Oszcillátor erősség gerjesztésben részt vevő pályák 

524 0,0072 

 

HOMO 

 

LUMO 

515 0,0001 

 

HOMO-1 

 

LUMO 

466 0,0007 

 

HOMO 

 

LUMO+1 

452 0,0037 

 

HOMO-1 

 

LUMO+1 

428 0,0021 

 

HOMO-2 

 

LUMO+1 

426 0,0011 

 

HOMO-1 

 

LUMO+2 

347 0,0107 

 

HOMO-3 

 

LUMO 
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IV. 5. Nagy térkitöltésű csoportokkal rendelkező 1,1’-biszfoszfánoferrocének 

és Cu(I) komplexeik 

 

A bisz-(difenilfoszfino)ferrocén (dppf), mint gyakran használt ligandum komplexképző 

tulajdonságait részletesen bemutattam az Irodalmi bevezetőben (lásd I. 5. fejezet). Egy, a 

kasseli egyetemmel történő együttműködés keretei közt arra kerestük a választ, hogy a 

fenilcsoportokat nagyobb térkitöltésű aromás csoportokra cserélve hogyan változik meg a 

rendszer elektron donálási képessége, illetve komplex képző tulajdonságai. Néhány 

tanulmányban már sikeresen állították elő274,275 a 1,1’-bisz-(dimezitilfoszfáno)ferrocént, 

azonban koordinációs tulajdonságait eddig még nem vizsgálták. A kasseli együttműködő 

partnerünk új, a korábbinál hatékonyabb szintézismódszert alkalmazva állította elő ezt a 

vegyületet (39. ábra 42a), emellett szelektív monolítiálással új, aszimmetrikus biszfoszfán 

ligandumot is sikerült szintetizálniuk (39. ábra 42b). 

 

39. ábra: A tanulmány során előállított, nagy térkitöltésű csoportokkal rendelkező 

biszfoszfáno ferrocének 

 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk a fenil csoport mezitil csoportra való cseréjének teljes 

elektronikus hatását, DFT számításokat végeztünk el. Az előző fejezetben ismertetett 41 

vegyülethez hasonló módon a dppf-nek, valamint a 42a és 42b vegyületek esetében is 

megkülönböztethetünk ciszoid, illetve transzoid izomert. A 18. táblázatban látható, hogy a 

mezitilcsoport sztérikus gátló hatása jelentősen csökkenti a ciszoid izomer stabilitását: míg a 

dppf esetében a különbség mindössze 0,6 kcal/mol, addig a 42a ill., 42b esetében ez 8,0 

kcal/molra és 1,6 kcal/molra növekszik. Fontos megemlíteni, hogy bár ezkere a rendszerekre is 

a transzoid szerkezet bizonyult stabilabbnak, azonban a komplexképződés csak a ciszoid 
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szerkezetből történhet meg, mely átalakulást a folyamat energiaprofilja szempontjából 

szükséges figyelembe venni. 

18. táblázat: A vizsgált rendszerek ciszoid és transzoid izomerének relatív energiája a stabilabb 

izomerhez viszonyítva ωB97X-D/6-31G* szinten (kcal/mol mértékegységgel) 

 

 

ciszoid 

 

transzoid 

dppf (R=R’=Ph) 0,6* 0,0 

42a (R=R’=Mes) 8,0 0,0 

42b (R=Ph, R’=Mes) 1,8* 0,0 

*A szerkezetek a geometriai optimálás során a transzoid szerkezet irányába fordultak át, ezért 

az 1 és 1’ szénatomok, valamint a foszforatomok által bezárt diéderes szög rögzítve lett, hogy 

a szubsztituensek méretéből adódó sztérikus hatás összehasonlítható legyen mindegyik 

rendszerre. 

 

Megvizsgálva a Kohn-Sham határmolekulapályákat, látható, hogy a foszfor magános 

elektronpárok is részt vesznek a HOMO kialakításában (40. ábra). A mezitil csoport esetében 

a foszfor körüli kötésszögek megnövekednek, a kötésszögek összege 312,0°, míg a dppf 

esetében mindössze 303,4°. Ez a növekedés együtt jár a foszforon lévő magános elekronpár 

energiájának és p karakterének növekedésével, így a HOMO-hoz történő hozzájárulásával, 

melynek következménye a HOMO energiaszintjének növekedése (-7,90 eV-ról -7,37, ill. -7,43 

eV-ra, lásd 40. ábra a)). A különbség abban is látható, hogy míg a dppf és a 42a szerkezet 

esetében a HOMO-1 és a HOMO energiája közel megegyező (a különbség 0,06, illetve 0,08 

eV), addig a 42b esetében ez a különbség 0,48 eV-re nő, ugyanis a HOMO a mezitilcsoporthoz 

közeli, míg a HOMO-1 a fenilcsoporthoz közeli foszforon található magános elektronpár. Ezt 

támasztják alá a ciklikus voltammetriás mérések is, melyek alapján az 42a és 42b ligandumok 

oxidációja 0,13 V, ill. 0,16 V feszültségnél történt meg, mely kismértékben alacsonyabb érték, 

mint a dppf esetében (0,18 V). A ciklikus voltametriás mérések összhangban vannak a 
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spinsűrűség számítás eredményeivel, a redoxfolyamat az 42a szerkezetre kvázi-reverzibilis, 

míg a 42b szerkezetre – mint a ferrocén esetén általában - reverzibilis.  

 a)  dppf 42a 42b 

 

HOMO 

  
 

 ε = -7,90 eV ε = -7,37 eV ε = -7,43 eV 

 

HOMO-1 
   

 ε = -7,96 eV ε = -7,45 eV ε = -7,91 eV 

 b) 43a 43b 

   

 
 

40. ábra: a) a dppf és a vizsgált szerkezetek Kohn-Sham típusú HOMO pályája, b) a vizsgált 

szerkezetek spinsűrűsége, ωB97X-D/6-311+G** számítási szinten 

A vizsgált rendszereken NBO számításokat is végeztünk, melyből jól látszik a ligandumok p-

karakterének növekedése (a dppf esetében 53%, 42a és 42b esetében pedig 55-56%), mely 

összefügg a foszfor körüli kötésszög megnövekedésével. Korábban megmutatták, hogy a 

foszfortartalmú kétfogú ligandumok donor képessége a kísérletileg meghatározható Tolman-

féle paraméterhez hasonlóan leírhatóak a megfelelő L2PdCO komplexek C≡O 

vegyértékrezgésének hullámszámával (részletesebben lásd I. 4. fejezet).205 Mivel ez az érték 

dppf esetén 2102 cm-1, 42a és 42b esetén pedig 2090 és 2096 cm-1 (ω-B97X-D/6-311+G** 

számítási szinten) (lásd 19. táblázat), így ez a módszer is megerősíti azt a tényt, hogy a nagyobb 

térkitöltésű csoportokat tartalmazó ligandumok jobb elektron donor képességgel rendelkeznek. 
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19. táblázat: A vizsgált foszfortartalmú ligandumokon a foszfor magános elektronpár s-, és p-

karaktere (%-ban), valamint a ligandumok L2PdCO komplexeiben lévő C≡O 

vegyértékrezgésének hullámszáma ωB97X-D/6-311+G** számítási szinten (cm-1 

mértékegységben, a Pd atomra def2-TZVP bázis volt illesztve) 

vegyületek 

R1 szubsztituens R2 szubsztituens 

ν(CO) 

s-karakter p-karakter  s-karakter  p-karakter 

dppf  

(R1=R2=Ph) 
46,6 53,4 46,9 53,1 2102,1 

42a 

(R1=R2=Mes) 
44,7 55,3 44,7 55,3 2090,9 

42b 

(R1=Mes, 

R2=Ph) 

44,4 55,6 46,6 53,4 2096,7 

 

Ezt követően a ligandumok d-mező fémjeivel való komplexképző sajátsága került a vizsgálat 

tárgyává. Mivel ebben az esetben a nagy térkitöltésű csoportok zavarhatják a fém 

koordinálódását a ligandumokhoz, ezért Cu(I) komplexekre esett a választás, melyeknél a 

koordinációs szám általában kicsi, így a sztérikus hatás kevésbé jelentős (41. ábra). Az így 

kialakult komplex katalitikus aktivitását a fenilacetilén és szén-dioxid fenilpropargilsavvá 

történő átalakításán tanulmányozták.  
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41. ábra: Az előállított Cu(I) komplexek. Zárójelben a fenilacetilén katalitikus szén-dioxid 

addíciójának kitermelése látható, katalizátorként a megfelelő komplex alkalmazása mellett 

(CuBr katalizátor mellett 41%, CuI mellett 58%, Cu(MeCN)4(BF4) mellett 29%, míg dppf-

Cu(MeCN)2(BF4) mellett 33% lett a kitermelés) 

Kísérleti adatokat megvizsgálva általánosságban véve elmondható, hogy a nagy sztérikus 

térkitöltésű csoportokkal rendelkező ligandum kedvezően hat a kívánt végtermék képződésére 

(csupasz Cu(MeCN)4(BF4) esetén 29%, dppf ligandumnál 33%, míg a 42a ligandumnál 76% a 

kitermelés). Érdekes azonban, hogy ha a második fenilcsoport mezitilcsoportra történő 

cseréjével tovább növeljük a csoportok térkitöltését, akkor a kitermelés csökken (a kitermelés 

86%-ról 69%-ra X: I esetén).  

Amellett, hogy a 42a rendszerben a nagyobb sztérikus hatás miatt a komplexképzés 

szempontjából szükséges ciszoid szerkezetbe történő átalakulás kevésbé kedvezményezett, 

mint 42b esetében, további számításokkal megállapítottuk, hogy a katalitikus folyamat 

sebességmeghatározó lépését jelentő szén-dioxid addíció aktiválási gátja 7,2 kcal/mollal 

alacsonyabb a 42b ligandum esetén (42. ábra), mely megerősíti a kisebb térkitöltésű csoporttal 

rendelkező komplex nagyobb aktivitását. Ezt a folyamatot több számítási szinten is vizsgáltam 

(lásd Függelék F7. táblázat), és bár az energiaértékek között nagy eltérés volt megfigyelhető, 

a 42b nagyobb katalitikus aktivitását mindegyik módszer megerősítette. 
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42. ábra: A 43 és 44 rendszerek Cu(I) komplexére történő szén-dioxid addíciója ωB97X-D/6-

311+G**// ωB97X-D/6-31G számítási szinten (kcal/mol mértékegységgel) 

Továbbá az is elmondható, hogy a 45a + 42b → 45b + 42a ligandum csere reakció exoterm 

folyamat (-4,4 kcal/mollal, ωB97X-D/6-311+G**// ωB97X-D/6-31G számítási szinten, lásd 

43. ábra), melyből látható, hogy a réz(I) kation szívesebben kötődik a kisebb térkitöltésű 

csoportokkal rendelkező ligandumhoz, mely következtében könnyebben leadja az ellenionját, 

növekszik a katalitikus aktivitása. Tehát a számítások is megerősítették, hogy a nagyobb 

térkitöltésű mezitil szubsztituens ugyan növeli a donor képességet, négy mezitil csoport 

alkalmazása a túlzott sztérikus gátlásból adódóan már csökkenti a katalitikus aktivitást a Cu(I) 

komplexekkel végzett katalitikus karboxilezési reakció során. 

 

43. ábra: A 45a + 42b → 45b + 42a ligandum csere reakció 
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V. Összefoglalás 

A doktori eredményeim az alábbi tézispontokban foglalhatók össze: 

1. Megállapítottam, hogy a hipovalens rendszerek stabilitására az általánosan használt 

szingulett-triplett energiakülönbség és az izodezmikus reakció energia közül ez utóbbi 

alkalmazható. Ennek oka a hipovalens centrum határmolekulapályái közé beékelődő 

vas d pályák, amik alacsony szingulett-triplett felhasadást eredményeznek, ami így már 

nem a hipovalens rendszer stabilitását jellemzi. Ez alapján a ferrocenofán alapú 

diaminofoszfénium kation is előállíthatónak bizonyult. [1] 

2. Megállapítottam, hogy a ferrocén egységnek köszönhetően a vizsgált 

[3]ferrocenofánokban a hipovalens centrum körüli kötésszög nagyobb, mint a korábban 

előállított, ferrocén egységet nem tartalmazó öttagú gyűrűs rendszerek esetében. Ez a 

tulajdonság befolyásolja e vegyületek benzoin kondenzáció során megfigyelhető 

katalitikus aktivitását, illetve különböző foszforvegyületekkel alkotott adduktjainak 

stabilitásviszonyait. [2,3] 

3. Megállapítottam, hogy a ferrocenofán alapú karbén és a hozzá hasonló közepes 

stabilitású karbének esetén datív kötéssel, ilides kötéssel, illetve pniktogén 

kölcsönhatással rendelkező szerkezetek, valamint a köztük lévő átmeneti állapotok is 

minimumok a potenciális energia felületen, így ezek a karbén-foszfán adduktok jó 

példaként szolgálnak a ritkán tapasztalt „bond-stretch” izomériára. [3] 

4. Számításos kémiai módszerekkel javaslatot tettem lehetséges reakciómechanizmusokra, 

ami alapján magyarázható az 1,1’-diaminoferrocének és trihalofoszfánok reakciója 

során az aminocsoporton lévő szubsztituens méretétől függően eltérő termékek 

képződése. [4] 

5. Megállapítottam, hogy amennyiben a kelátképző ligandumként alkalmazott bisz-

(difenilfoszfino)ferrocén (dppf) fenil szubsztituenseit mezitilre cserélődnek, a 

foszforatomok piramisossága csökken, melynek következtében erősebb elektron 

donorrá válnak. Ugyanakkor négy mezitil csoport alkalmazása a ligandumok Cu(I) 

ionnal képzett komplexében sztérikus okokból már csökkenti a rendszer katalitikus 

aktivitását. [5] 
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VI. Függelék 

F1. táblázat: A ferrocén szingulett-triplett energiagátja különböző számítási módszerekkel 

(kcal/mol mértékegységgel). A kapott energiakülönbségek minden esetben adiabatikus 

gerjesztéshez tartoznak. 

Használt módszer ΔEs-t (adiabatikus) (kcal/mol) 

B3LYP/6-31+G* 20,0 

B3LYP/6-311+G** 18,2 

B3LYP/def2-TZVP 17,8 

M06-2X/def2-TZVP 21,5 

ωB97X-D/def2-TZVP 39,5 

TPSSh/def2-TZVP 28,4 

PBE0/def2-TZVP 35,9 

BP86/def2-TZVP 35,8 

BPW91/def2-TZVP 35,4 

M11/def2-TZVP 31,4 

LC-ωPBE/def2-TZVP 42,8 

CBS-QB3 34,2 
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F2. táblázat: A benzoin kondenzációban az első aldehid addícióját követően kialakítható 

köztitermékek (A, A’, B, C, lásd 26. ábra) energiája a vizsgált karbének és az aldehid 

(formaldehid, acetaldehid, benzaldehid) energiájának összegéhez viszonyítva különböző 

számítási szinteken (kcal/mol mértékegységgel) 

karbén aldehid alkalmazott módszer 

B3LYP/6-

31+G* 

M06-2X/6-

31+G* 

ωB97X-D/         

6-31+G* 

ωB97X-D/      

cc-pVTZ 

LNO-

CCSD(T)/ 

def2TZVP 

AV 

R=H -8,0 -11,0 -8,5 -5,6 -4,2 

R=Me -0,2 -5,2 -2,9 0,6 -0,3 

R=Ph 0,3 -6,1 -6,5 -3,3 -5,6 

A’V 

R=H -11,5 -21,7 -24,7 -22,8 -23,2 

R=Me -3,6 -16,2 -24,9 -23,0 -24,5 

R=Ph -0,5 -13,7 -23,6 -20,9 -24,3 

BV 

R=H -20,2 -27,7 -36,6 -37,8 -37,3 

R=Me -9,4 -19,4 -18,6 -20,5 -20,6 

R=Ph -10,8 -21,7 -19,0 -20,0 -22,1 

CV 

R=H -26,1 -32,8 -41,1 -39,4 -40,2 

R=Me -22,3 -31,6 -29,9 -27,7 -28,0 

R=Ph -17,8 -28,2 -37,6 -34,9 -38,6 

AVI 

R=H -2,0 -4,7 -5,5 -4,4 -1,7 

R=Me 3,9 -1,3 -2,5 0,4 0,8 

R=Ph 10,5 2,8 0,7 3,5 1,5 

A’VI 

R=H -21,9 -36,3 -33,1 -31,1 -28,3 

R=Me -20,9 -37,6 -34,2 -32,2 -30,9 

R=Ph -17,8 -36,3 -33,2 -30,7 -31,0 

BVI 

R=H -40,3 -52,3 -49,7 -50,9 -48,1 

R=Me -35,3 -49,1 -46,3 -47,2 -45,9 

R=Ph -29,5 -44,6 -42,0 -42,3 -43,3 

CVI 

R=H -42,2 -53,6 -52,7 -50,9 -49,1 

R=Me -38,3 -52,3 -51,2 -49,3 -48,6 

R=Ph -34,7 -50,1 -49,4 -47,0 -47,9 

AVII 

R=H -5,8 -7,7 -12,6 -10,3 -7,3 

R=Me 4,0 0,6 -6,7 -3,9 -3,1 

R=Ph 6,8 1,7 -8,4 -5,4 -7,3 

A’VII 

R=H -17,9 -28,8 -20,0 -18,4 -18,7 

R=Me -12,7 -24,9 -14,0 -12,1 -14,2 

R=Ph -9,8 -23,1 -12,3 -9,8 -13,1 

BVII 

R=H -28,4 -36,4 -25,9 -27,9 -26,8 

R=Me -21,9 -31,8 -16,8 -18,2 -19,8 

R=Ph -20,8 -31,9 -19,2 -19,9 -22,5 

CVII 

R=H -38,6 -45,3 -33,0 -30,4 -32,0 

R=Me -30,0 -39,4 -31,6 -29,1 -31,3 

R=Ph -31,9 -41,7 -28,8 -25,6 -29,4 

AVIII 

R=H -4,7 -7,1 -9,0 -6,1 -3,3 

R=Me 3,2 -1,5 -0,6 2,4 2,0 

R=Ph 5,3 -3,1 0,1 3,4 1,1 

A’VIII 

R=H -15,3 -28,2 -26,4 -24,1 -22,5 

R=Me -12,5 -29,0 -22,2 -19,7 -19,7 

R=Ph -9,4 -27,2 -20,3 -17,2 -19,2 

BVIII 

R=H -29,2 -40,0 -34,1 -35,9 -33,9 

R=Me -10,1 -23,9 -29,1 -30,2 -30,2 

R=Ph -9,2 -24,0 -28,5 -28,5 -31,4 

CVIII 

R=H -32,1 -42,9 -45,1 -42,2 -42,2 

R=Me -19,3 -30,3 -38,7 -35,9 -36,8 

R=Ph -25,1 -39,1 -40,5 -36,0 -40,0 
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F3. táblázat: A IV. 3. fejezetben vizsgált karbének stabilitásának vizsgálatára alkalmazott 

izodezmikus energiák M06-2X/cc-pVTZ, ωB97X-D/cc-pVTZ és B3LYP-D3/cc-pVTZ 

számítási szinten kcal/mol mértékegységgel. Referenciaként a szingulett metilént használtam. 

 M06-2X/cc-pVTZ  ωB97X-D/cc-pVTZ  B3LYP-D3/cc-pVTZ  

28 86.7 89.1 88.6 

29 76.1 74.8 74.3 

30 89.5 91.3 90.8 

31 78.8 81.2 80.7 

32 110.1 116.6 116.1 

33 95.7 97.2 96.7 

34 126.1 122.4 121.9 

35 97.5 98.2 97.7 

36 0.0 0.0 0.0 

37 44.1 45.6 47.6 

 

F4. táblázat: A IV. 3. fejezetben lévő K típusú adduktok disszociációs szabadentalpiái 

(ΔGdisszoc, kcal/mol mértékegységgel) és P-C kötéshosszai (Å mértékegységgel) M06-2X/cc-

pVTZ, ωB97X-D/cc-pVTZ, B3LYP-D3/cc-pVTZ számítási szinten. Referenciaként a 

szingulett foszfinidént használtam. 

karbén M06-2X/cc-pVTZ  ωB97X-D/cc-pVTZ  B3LYP-D3/cc-pVTZ  

ΔGdisszoc  kötéshossz  ΔGdisszoc  kötéshossz  ΔGdisszoc  kötéshossz  

28 79.5 1.712 79.3 1.716 77.8 1.729 

29 101.2 1.720 102.1 1.720 99.3 1.730 

30 83.8 1.762 84.2 1.764 81.7 1.771 

31 91.1 1.725 90.1 1.724 89.4 1.737 

32 84.0 1.774 86.8 1.773 84.0 1.777 

33 83.2 1.722 86.1 1.721 84.8 1.728 

34 83.7 1.759 88.2 1.757 85.4 1.764 

35 87.1 1.739 86.7 1.740 86.0 1.749 

36 151.0 1.658 139.7 1.658 138.4 1.667 

37 112.8 1.677 111.5 1.677 109.4 1.690 
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F5. táblázat A IV. 3. fejezet 34. ábráján ismertetett „bond-stretch” izoméria jelenségéhez 

köthető minimumok a legstabilabb addukthoz viszonyított relatív stabilitása (kcal/mol 

mértékegységgel) és P-C kötéshossza (Å mértékegységgel) különböző számítási szinteken  

módszer  M06-2X/cc-pVTZ B3LYP-D3/cc-

pVTZ 

ωB97X-D/cc-pVTZ 

karbén foszfán típus ΔErel  dP-C  ΔErel  dP-C  ΔErel  dP-C  

28 PF3 L 10,9 1,634 17,2 1,642 13,0 1,637 

M 9,4 1,956 9,5 1,963 8,0 1,946 

M’ 0,0 2,904 0,0 2,864 0,0 2,964 

PCl3 L 23,1 1,666 25,4 1,692 22,8 1,666 

M 0,0 1,923 0,0 1,931 0,0 1,919 

M’ 9,4 2,884 9,6 2,802 8,2 3,037 

29 PF3 L 8,6 1,627 13,5 1,638 9,4 1,631 

M 0,7 1,885 0,1 1,889 0 1,881 

M’ 0,0 2,485 0,0 1,598 0,3 2,657 

PCl3 L 32,3 1,671 37,3 1,671 32,0 1,670 

M 0 1,867 0 1,878 0 1,870 

M’ 19,9 2,243 20,1 2,328 19,6 2,211 

30 PF3 L 24,3 1,651 27,9 1,669 23,9 1,644 

M 7,1 1,936 5,4 1,950 6,4 1,935 

M’ 0,0 2,784 0,0 2,867 0,0 2,962 

PCl3 L 38,8 1,677 41,5 1,677 35,9 1,676 

M 0,0 1,906 0,0 1,921 0,0 1,947 

M’ 11,9 2,855 11,6 2,622 10,1 2,842 

31 PF3 L 12,5 1,665 12,7 1,693 11,1 1,667 

M 16,3 1,951 15,1 1,950 15,7 1,937 

M’ 0,0 2,891 0,0 3,026 0,0 3,094 

PCl3 L 15,1 1,725 17,0 1,725 12,6 1,714 

M 0,0 1,897 - - - - 

M’ 2,0 3,025 0,0 2,995 0,0 3,196 
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F6. táblázat  A IV. 4. fejezetben lévő 39a[AlCl4] kristályszerkezetében megfigyelt egyes 

kötéshosszak (Å mértékegységgel), összehasonlítva a különböző számítási szinteken optimált 

szerkezetekben lévő megfelelő kötéshosszakkal. 

Functional 

Basis 

B3LYP-D3/ 

6-311+G** 

ωB97X-D 

6-311+G** 

M06-2X 

6-311+G** 

M06-2X-D3 

6-311+G** 

Kísérleti 

adatok 

Fe-Cpcent
* 

(Å) 

1.652 1.632 1.725 1.725 1.625 

1.653 1.634 1.727 1.727 1.629 

N-P  

(Å) 

1.656 1.635 1.637 1.636 1.619 

1.649 1.642 1.646 1.645 1.628 

N-C(Cp)  

(Å) 

1.427 1.424 1.426 1.426 1.427 

1.432 1.428 1.433 1.433 1.442 

* Cpcent: A ciklopentadienil gyűrű geometriai középpontja  

F7. táblázat: A IV. 5. fejezetben a 42. ábrán látható, fenilacetilén katalitikus szén-dioxid 

addíciójának sebességmeghatározó lépéseként szolgáló szén-dioxid addíció aktiválási energiája, 

és a keletkező termék (IV. 5. fejezet, 44) stabilitása különböző számítási szinteken (kcal/mol 

mértékegységgel) 

számítási szinten R 

 

43 

 

átmeneti állapot 

 

44 

ΔErel (kcal/mol) 

ω-B97X-D/6-31G* Ph 0.0 7.4 -6.6 

Mes 0.0 14.8 1.1 

ω-B97X-D/6-

311+G**//ω-B97X-

D/6-31G* 

Ph 0.0 15.1 -4.0 

Mes 0.0 22.3 5.9 

B3LYP-D3/6-31G* Ph 0.0 7.5 -4.1 

Mes 0.0 12.6 3.1 

M06-2X-D3/6-31G* Ph 0.0 6.6 -1.1 

Mes 0.0 10.6 0.2 
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