
1 

 

 
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

Hipovalens [3]ferrocenofánok szerkezete, tulajdonsága és reakciói 

Tézisfüzet 

 Szerző: Buzsáki Dániel 

 Témavezető: Dr. Kelemen Zsolt 

 Konzulens: Dr. Nyulászi László 

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

2021 



2 

 

1. Bevezetés 

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

legnagyobb jelentőséggel, köszönhetően kiemelkedő stabilitásuknak és széles körű 

felhasználhatóságuknak.1 Mivel a két párosítatlan elektronnal rendelkező triplett szerkezet 

reaktív kettősgyökként viselkedik és könnyen dimerizálódik, stabil karbén előállításához 

célszerű a szingulett állapotot stabilizálni. Ez elérhető elektronikus úton σ-elektronszívó 

(„pull”) csoportokkal, π-elektronküldő („push”) csoportokkal, a hipovalens centrum aromás 

rendszerbe történő beépítésével, továbbá sztérikus úton nagyméretű csoportok alkalmazásával.  

Az ilyen típusú stabilizált karbének – nukleofil sajátságaiknak köszönhetően – a p-mező 

elemeit tartalmazó vegyületekkel is képesek komplexeket képezni, normál körülmények között 

reaktív (például hipovalens centrumot tartalmazó) molekulákat stabilizálni.2 Emellett fontos 

megemlíteni, hogy a karbének önmagukban is képesek organokatalitikus reakciókat katalizálni 

(pl. „umpolung” katalízis).3  

A ferrocén a 20. század közepén történt előállítása4 óta központi szerepet játszik a 

fémorganikus kémiában. Számos területen alkalmazzák optikai és redox sajátságainak 

köszönhetően, többek között akkumulátorokban, katalitikus folyamatokban, szenzorokban és a 

rákellenes gyógyszerek fejlesztésében.5  

Ferrocenofánoknak, vagy ansa-ferrocéneknek nevezzük azokat a ferrocénből 

származtatható vegyületeket, ahol a ferrocén két ciklopentadienil gyűrűjét egy, vagy több 

atomból álló, ún. ansa híd köti össze (1. ábra). A kialakuló híd sok esetben jelentősen torzítja 

a ferrocén egységet, a ciklopentadienil (Cp) gyűrűk síkjai szöget zárnak be, a végső geometria 

eltér a kezdeti párhuzamos szerkezettől.  

 

1. ábra: Az [n]ferrocenofán szerkezete 

                                                      
1 Bourissou, D. et al., Chem. Rev. 100, 1 (2000): 39–91. 
2 Willans, C. E., Organomet Chem 36 (2010): 1–28; Kuhn, N., Al-Sheikh, A., Coord. Chem. Rev. 249, 7–8 

(2005): 829–57. 
3 Breslow, R., J. Am. Chem. Soc. 80, 14 (1958): 3719–26; Seebach, D., Angew. Chem. Int. Ed.  18, 4 (1979): 

239–58; Enders, D., Balensiefer, T., Acc. Chem. Res. 37, 8 (2004): 534–41; Enders, D., Niemeier, O., Henseler, 

A., Chem. Rev. 107, 12 (2007): 5606–55; Marion, N., Díez-González, S., Nolan, S. P., Angew. Chem. Int. Ed. 46, 

17 (2007): 2988–3000. 
4 Kealy, T. J., Pauson, P. L., Nature 168, 4285 (1951): 1039–40. 
5 Köpf‐Maier, P., Köpf, H., Neuse, E. W., Angew. Chem. Int. Ed.  23, 6 (1984): 456–57; Ornelas, C., New J. 

Chem. 35, 10 (2011): 1973–85; Gasser, G., Ott, I., Metzler-Nolte, N., J. Med. Chem. 54, 1 (2011): 3–25. 



3 

 

Az elmúlt években olyan [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. A terület kiemelkedő jelentőségét jól mutatja, hogy 

egymástól függetlenül két kutatócsoport is előállította ezeket a vegyületeket (Bielawski6 (R=Ph, 

iBu) és Siemeling7 (R= Ad, Np)). Érdekesség, hogy ezek a rendszerek alkalmasak kisméretű 

nukleofil molekulák (szén-monoxid, izocianát, amin) aktiválására.8 

Emellett az elmúlt néhány év során a ferrocenofán alapú diaminokarbén rendszerek 

nehezebb elemeket tartalmazó analógjait, így a germilént, a sztannilént, és a plumbilént9 is 

sikerült előállítani, emellett a difoszfinokarbén analógok is ismertek.10  

A doktori munkám elsősorban a hipovalens rendszerek, azon belül 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. A munka során csoportunk 

együttműködött Dietrich Gudat (Stuttgart) és Rudolf Pietschnig (Kassel) kutatócsoportjaival, 

ahol a vizsgált ferrocenofánok szintézise folyt.  

 

  

                                                      
6 Khramov, D. M. et al., Angew. Chem. Int. Ed. 47, 12 (2008): 2267–70. 
7 Siemeling, U., Farber, C., Bruhn, C., Chem. Commun. 1 (2009): 98–100. 
8 Siemeling, U. et al., Chem. Sci. 1, 6 (2010): 697. 
9 Walz, F. et al., Chem. - A Eur. J. 23, 5 (2017): 1173–86; Volk, J. et al., Zeitschrift Fur Naturforsch. - Sect. B J. 

Chem. Sci. 72, 11 (2017): 785–94; Oetzel, J. et al., Chem. - A Eur. J. 23, 5 (2017): 1187–99. 
10 Kargin, D. et al., Dalton Trans. 45, 5 (2016): 2180–89; Kargin, D. et al., Chem. - A Eur. J. 24, 63 (2018): 

16774–78. 
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2. Alkalmazott számításos kémiai módszerek 

A számos rendelkezésre álló, sűrűségfunkcionál elméleten alapuló (DFT) módszer 

közül a dolgozatban a szerves kémiai számítások során leggyakrabban alkalmazott B3LYP 

hibrid funkcionált11 használtam. Olyan esetben, ahol a diszperziós kölcsönhatások fontos 

szerepet játszanak (nagyobb szubsztituenssel rendelkező rendszerek), a Grimme-féle D3 

diszperziós korrekciós tényezővel12 is korrigáltam a kapott energiaértékeket. 

Összehasonlításképp alkalmaztam a főcsoportbeli elemek termokémiájára fejlesztett hibrid 

M06-2X funkcionált,13 valamint a Grimme-féle D2 diszperziós korrekciót is önmagában 

tartalmazó, szintén hibrid ωB97X-D funkcionált,14 továbbá néhány esetben lokális közelítéssel 

rendelkező vagy nem rendelkező, magas szintű csatolt klaszter módszerrel is ellenőriztem a 

rendszereket. Emellett kisebb, max. 50 atomos rendszerekre triple-zeta, míg nagyobb 

rendszerekre double-zeta bázist alkalmaztam a túlságosan nagy számítási idő elkerülése végett. 

A DFT számításokhoz a Gaussian 0915, a csatolt klaszter számításokhoz az MRCC16 

kvantumkémiai programcsomagot, a szükséges kiindulási szerkezetekhez és egyes kiértékelési 

lépésekhez (pl. frekvenciák, atomtávolságok) Molden 4.0 programot17 használtam, míg a 

pályák és a szerkezetek ábrázolását az IQmol programmal18 végeztem el. A vizsgált 

szerkezeteket megkötések nélkül optimáltam, frekvenciavizsgálattal igazoltam, hogy a kapott 

energiaérték imaginárius frekvencia hiányában valóban minimumot, vagy annak jelenlétében 

elsőrendű nyeregpontot képvisel. Némely esetben azonban éppen e nyeregpontok megkeresése 

volt a cél, ugyanis ezek képviselik az egyes átmeneti komplex állapotokat (TS), melyekből a 

reakciógátak meghatározhatók. Az intra-, és intermolekuláris kölcsönhatások, illetve kötések 

szerkezetének vizsgálatára Bader analízis19 és NBO (Natural Bond Orbital)20 vizsgálatokat 

végeztem, míg a kötésrendek meghatározására a Wiberg-,21 és a Mayer-féle kovalens 

kötésindexeket22 használtam. 

 

                                                      
11 Becke, A. D., J. Chem. Phys. 98, 7 (1993): 5648–52. 
12 Grimme, S. et al., J. Chem. Phys. 132, 15 (2010): 154104. 
13 Zhao, Y., Truhlar, D. G., J. Chem. Phys. 125, 19 (2006). 
14 Chai, J.-D., Head-Gordon, M., Phys. Chem. Chem. Phys. 10, 44 (2008): 6615–20. 
15 M. J. Frisch, G. et al., Gaussian, Inc. Wallingford, CT, 2009. 
16 Kállay, M. et al., J. Chem. Phys. 152, 7 (2020): 074107. 
17 Schaftenaar, G., Noordik, J. H., J. Comput. Aided. Mol. Des. 14, 2 (2000): 123–34. 
18 Gilbert, A. T. B., IQmol Mol. Viewer. Available Http//Iqmol.Org, n.d. 
19 Bader, R. F. W., Atoms in Molecules: A Quantum Theory - - Google Könyvek (Oxford: Clarendon Press, 

1990). 
20 Glendening, E. D., Landis, C. R., Weinhold, F., J. Comput. Chem. 34, 16 (2013): 1429–37. 
21 Wiberg, K. B., Tetrahedron 24, 3 (1968): 1083–96. 
22 Mayer, I., J. Comput. Chem. 28, 1 (2006): 204–21. 
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3. Eredmények 

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

Annak érdekében, hogy egy általános képet kapjak a hipovalens központi atomot 

tartalmazó [3]ferrocenofánok viselkedéséről, vizsgáltam a különböző ansa hidat tartalmazó 

rendszereket (2. ábra 1), figyelembe véve a lehetséges intramolekuláris kölcsönhatást a 

hipovalens atom és a ferrocén egység vas atomja között. A különböző hatások vizsgálata 

érdekében ferrocén egységet nem tartalmazó referencia vegyületeket használtam (2. ábra 2-4). 

 

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

vegyületek 

Elsőként a ferrocén egység változását vizsgáltam a fenti rendszerek esetében az optimált 

geometriák alapján. Megállapítottam, hogy a második sor elemei esetében (X=O, NMe) 

jelentősebb torzulás figyelhető meg, ami akár 8,3 kcal/mol destabilizációt is eredményezhet. 

Ugyanakkor a nagyobb méretű harmadik sor elemeinél (X=PMe, S) a torzulásból eredő 

destabilizáció elhanyagolható (kisebb, mint 1,2 kcal/mol). Fontos emellett megemlíteni, hogy 

X=PMe esetén – a foszfor magas kilapítási energiája miatt – két izomer szerkezet (ciszoid és 

transzoid) szerkezet is megfigyelhető. 

A ferrocenofánok stabilitását a hipovalens vegyületekre gyakran alkalmazott szingulett-triplett 

energiakülönbség és izodezmikus reakció23 meghatározásával becsültem meg. 

Megállapítottam, hogy a szingulett-triplett energiakülönbségek a ferrocenofán rendszerek 

esetén szűk tartományban mozognak (16,9-20,5 kcal/mol B3LYP/cc-pVTZ szinten), míg a 

referencia szerkezeteknél ez a paraméter jól korrelál az izodezmikus reakciók energiáival (15,7-

84,9 kcal/mol). Továbbá fontos megemlíteni, hogy a vizsgált ferrocenofánoknál nem a 

hipovalens rendszerekre általában jellemző üres pz pálya lesz a LUMO, hanem a ferrocén 

egység vasatomjának egyik d pályája (mely a ferrocén esetében a LUMO+1 pálya). Ebből 

                                                      
23 Nyulászi, L., Veszprémi, T., Forró, A., Phys. Chem. Chem. Phys. 2, 14 (2000): 3127–29. 
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adódóan a triplett gerjesztés nem a hipovalens egység, hanem a vasatom irányába történik, mely 

a kísérletileg előállított ferrocenofán UV-Vis spektrumát is befolyásolta (ld. 3. 4. fejezet).  

3. 2. A [3]ferrocenofán alapú karbének organokatalitikus aktivitásának vizsgálata 

A [3]ferrocenofán alapú karbének (3. ábra 5, 6) organokatalitikus aktivitását a benzoin 

kondenzáció példáján vizsgáltam, összehasonlítva analóg 5- (3. ábra 7, 8), illetve 6-tagú (3. 

ábra 9, 10) gyűrűs karbénekkel.  

 

3. ábra: Az organokatalitikus aktivitás szempontjából vizsgált ferrocenofán alapú karbének 

(5, 6) és 5-tagú (7, 8), illetve 6-tagú (9, 10) telített, referenciaszerkezetként szolgáló karbének 

Az első aldehid addícióját követően kialakuló szerkezetek közül az oxo tautomer (4. ábra 5-

6c) bizonyult a legstabilabb szerkezetnek (16,7-46,8 kcal/mollal a karbén és az aldehid van der 

Waals komplexénél), míg az addíciót követően közvetlenül kialakuló ikerionos szerkezet (4. 

ábra 5-6a) adódott a legkevésbé stabil rendszernek (-7,8-19.9 kcal/mol között változik a 

rendszerek energiája a karbén és az aldehid van der Waals komplexéhez képest). Fontos 

megemlíteni, hogy egy, az ikerionos szerkezetből képezhető, oxirán típusú szerkezet (4. ábra 

5-6d) is minimumnak bizonyult. Ennek a szerkezetnek a stabilitása legtöbb esetben az enol 

tautomer (ún. Breslow-intermedier, 4. ábra 5-6b) és az ikerionos szerkezet közé esik. 

 

4. ábra: A katalitikus benzoin kondenzáció első aldehid addíciója során előforduló 

kulcsintermedierek 
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Monomolekuláris reakciót feltételezve megállapítható, hogy a Breslow-intermedierbe történő 

közvetlen 1,2-proton átmenet (4. ábra TS 3) és az ikerionos szerkezet–Breslow-intermedier 

átalakulás aktiválási gátja (4. ábra TS 2) hasonlóan magas (40.2-42.8 kcal/mol, illetve 71.5-

77.0 kcal/mol), mint a referencia szerkezetek esetében (29.0-42.6 kcal/mol, illetve 65.2-77.5 

kcal/mol), mely szerkezetek gázfázisú reakcióban nem képződhetnek.24 Az oxo tautomer 

képződésének gátja az ikerionos szerkezetből (4. ábra TS 1) a többi karbén esetében is alacsony 

(10,2-19,4 kcal/mol), azonban a ferrocenofánok esetében még inkább lecsökken (3,1-12,4 

kcal/mol), tehát az oxo tautomer képződése ebben az esetben kedvezőbbé válik. Ezek az 

eredmények összességében véve azt mutatják, hogy a ferrocenofán alapú karbént nem célszerű 

organokatalizátorként alkalmazni, ugyanis a katalitikus zsákutcaként funkcionáló oxo tautomer 

stabilitása emelkedik az aktív Breslow-intermedierhez képest, gátolva ezzel a benzoin termék 

keletkezését. 

3. 3. Karbének egyszerű foszforvegyületekkel képzett adduktjainak vizsgálata 

A ferrocenofán alapú karbén (5. ábra 11) egyszerű foszforvegyületekkel különböző szerkezetű 

rendszereket képes kialakítani (5. ábra A-D). Összehasonlításképpen megvizsgáltam néhány 

egyéb (stabilizált, közepesen stabilizált, és instabil, ld. 5. ábra 12-20) karbénnel is a megfelelő 

adduktokat. 

 

5. ábra: Az addukt stabilitás szempontjából vizsgált karbén rendszerek (11-20) és a vizsgált 

foszfortartalmú adduktok általános szerkezete (A-D) 

A geometriai sajátságok mellett vizsgáltam a karbénre és foszfánra történő disszociáció 

szabadentalpiáját. Míg a foszfinidén adduktok (A) mind stabilnak adódtak (ΔGdissz>0), addig 

                                                      
24 Tian, Y., Lee, J. K., J. Org. Chem. 80, 13 (2015): 6831–38. 
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az ilides rendszerek (B) esetében pozitív disszociációs szabadentalpiával rendelkező addukt 

csak a legkevésbé stabil karbénekkel (19, 20) képzett adduktoknál alakult ki. 

A halogénezett foszfánok esetében az egyszeres datív kötéses (C) szerkezet is minimumnak 

bizonyult. Ennek különösen nagy jelentősége van, ugyanis a PCl3-nal képzett komplexek 

esetében ezek a szerkezetek rendelkeznek a legnagyobb stabilitással. Megállapítottam, hogy az 

C adduktok disszociációs szabadentalpiája, valamint a sík szerkezetű PX3 (X=F, Cl) LUMO-

jának és a karbén magános pár (HOMO) energiájának különbsége (Δε) között jó korreláció 

tapasztalható. A karbének és foszfánok közötti kölcsönhatások vizsgálata során egy további, 

nagyobb P-C távolsággal (2,041-3,025 Å) rendelkező szerkezetet is sikerült optimálni (C’ 

szerkezet). Az addukt a hagyományos trigonális bipiramisos szerkezetet veszi fel, 

stabilizálásában fontos szerepet játszik az úgynevezett pniktogén kölcsönhatás.25 Ebben az 

esetben a kölcsönhatás maga gyengébb, mint az C típusú rendszerek esetében, azonban a PF3 

adduktok esetében stabilabbnak bizonyult a C szerkezeteknél. Érdekesség, hogy a jó nukleofil 

sajátságokkal, és közepes stabilitással rendelkező 11-14 karbének esetében az B, C, és C’ 

szerkezet is egyszerre bizonyult minimumnak a potenciális energia hiperfelületen, mely egy 

érdekes példa a ritka és sokat vitatott „bond-stretch” izomériára.  

3. 4. A ferrocén alapú diaminofoszfénium kation 

Együttműködő partnerünk (Prof. Dietrich Gudat, Stuttgart) kutatócsoportja különböző 

szekunder aminocsoportokat tartalmazó 1,1’-diaminoferrocént reagáltatott PCl3-nal trietilamin 

bázis mellett. Érdekes módon a szubsztituenstől függően különböző végtermékek keletkeztek, 

R=SiMe3 esetén a 6. ábrán látható 22a, R=SiMe2
tBu esetén 23b, míg R=neopentil (Np) esetén 

a 22c és 23c keveréke volt megfigyelhető. A 22c képződését elősegítette a PCl3 nagy 

feleslegben történő alkalmazása, míg a keverék melegítése a 22c → 23c +PCl3 átalakulást 

eredményezte. Különböző szubsztituensek egyes termékekre jellemző szelektivitásának 

vizsgálata céljából DFT számításokat végeztem. A mechanizmus első, nyilvánvaló lépése során 

a diaminoferrocén egy ekvivalens PCl3-nal reagálva monoszubsztituált ferrocéneket 

eredményez (6. ábra 24).  

                                                      
25 Zahn, S. et al., Chem. - A Eur. J. 17, 22 (2011): 6034–38. 
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6. ábra: A DFT számítások során vizsgált reakcióutak. Bázisként trietilamint (R'=Et) és 

trimetilamint (R'=Me) is használtunk a számítások során 

Megállapítottam, hogy a 24a és a 24b esetén a ciklokondenzáció ((2)-es reakcióút) során 

felszabaduló szabadentalpia kissé nagyobb, mint a PCl3 addíciója ((3)-as reakcióút) esetében 

(az első esetben 1,0, míg a második esetben 3,1 kcal/mol a különbség PCM(Et2O)-B3LYP-

D3/6-31+G*//B3LYP-D3/6-31+G* számítási szinten), míg az R=Np és R=Me csoportoknál 

pedig a bisz-diklórfoszfán (23c és 23d) képződése lesz a termodinamikailag 

kedvezményezettebb (első esetben 3,5, míg a második esetben 2,3 kcal/mollal). Az R=SiMe3 

szubsztituensnél a ciklokondenzáció aktiválási gátja alacsonyabb, mint a PCl3 addícióé, míg 

R=SiMe2
tBu esetében ez függ a katalizátorként alkalmazott amin bázis minőségétől. Az R=Np 

szubsztituens esetén a [3]ferrocenofán képződése (22c) a kinetikailag kedvezményezettebb, itt 

azonban a 6. ábra (4) reakciójával ellentétes irányú gyűrűfelnyílásos metatézis aktiválási gátja 

már elég alacsony ahhoz, hogy a szerkezet bisz-diklórfoszfánná (23c) történő átalakulása 

végbemenjen, mely alátámasztja ebben az esetben a termékek keverékének keletkezését. 

A 22a és 22c optimált szerkezeteiben a P-Cl kötéshossz jelentősen megnyúlik (2.26 Å ill. 2.25 

Å B3LYP-D3/6-31+G* szinten), ami alapján feltételezhető, hogy e vegyület alkalmas 

prekurzor a megfelelő foszfénium kation előállításához. Bader analízissel igazoltam, hogy a 

foszfénium kation és az ellenionként használt AlCl4
- anion közötti kölcsönhatás minden esetben 

elhanyagolható, mely alapján a stabil kation jelenléte alátámasztható. Továbbá TD-DFT 

számításokkal megállapítottam, hogy az UV-Vis spektrumban 518 nm-nél megfigyelhető 

átmenet egy vas centrum irányából a N-P-N híd, fémtől a ligandum irányába történő töltés 

átmenettel (MLCT) járó gerjesztéshez tartozik. Ez összhangban van azzal az állítással, mely 

szerint a ferrocén d pályái beékelődnek a hipovalens centrum pályái közé (ld. 3.1. fejezet). 
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3. 5. Nagy térkitöltésű csoportokkal rendelkező 1,1’-biszfoszfánoferrocének vizsgálata 

A kasseli egyetemmel történő együttműködés keretei közt arra kerestem a választ, hogy a 

fenilcsoportokat nagyobb térkitöltésű mezitil csoportokra cserélve hogyan változik meg a bisz-

(difenilfoszfáno)ferrocén (dppf) rendszer elektron donálási képessége, illetve komplex képző 

tulajdonságai (7. ábra).  

 

7. ábra: A tanulmány során vizsgált biszfoszfáno ferrocének szerkezete 

Megállapítottam, hogy a mezitil csoport esetében a foszfor körüli kötésszögek megnövekednek 

(összegük 312,0°), mely a dppf esetében mindössze 303,4°. Ez a növekedés együtt jár a 

foszforon lévő magános elekronpár energiájának és p karakterének növekedésével, melynek 

következménye a HOMO energiájának növekedése (-7,90 eV-ról (-7,37)-(-7,43) eV-ra ωB97X-

D/6-311+G** számítási szinten). A p-karakter növekedését NBO számításokkal is 

alátámasztottam. 

 

8. ábra: Az előállított réz(I) komplexekből képzett fenilacetilén és szén-dioxid reakciója  

Ezt követően a ligandumok d-mező fémjeivel való komplexképző sajátságát a belőlük képzett 

réz(I) komplexek katalitikus aktivitásán keresztül vizsgáltam, a fenilacetilén és szén-dioxid 

fenilpropargilsavvá történő átalakulásának példáján (8. ábra). Az elvégzett számítások 

segítségével megállapítottam, hogy a katalitikus folyamat sebességmeghatározó lépését jelentő 

szén-dioxid addíció aktiválási gátja 7,1 kcal/mollal alacsonyabb (ωB97X-D/6-311+G**// 

ωB97X-D/6-31G számítási szinten) a 42b ligandum esetében a 42a ligandumhoz képest, mely 

megerősíti a kísérletileg tapasztalt tényt, miszerint a kisebb térkitöltésű csoporttal rendelkező 

komplex nagyobb aktivitással rendelkezik. 
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4. Tézispontok 

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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