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1. Bevezetés, célok 
 

Ötven évvel ezelőtt az első közlemények a feltűnően stabil, később ferrocén néven 

ismertté vált vegyületről, a bisz-ciklopentadienil-vasról olyan érdeklődést váltottak ki a 

tudományos közéletben, amely a modern fémorganikus kémia kialakulásához vezetett. Ez 

a felfedezés nagy jelentőségű volt, mivel olyan új szerkezeti és kötési fogalmakat hozott 

létre, amelyek számos új vegyület előállításának és szerkezet-felderítésének alapjául 

szolgáltak. 

A ferrocént egyedi, szendvics szerkezete, különleges kötésrendszere és számos 

területen való alkalmazhatósága önmagában is érdekessé teszi a tudomány számára. A 

különböző, heteroatomokat tartalmazó gyűrűk, és a kapcsolódó szubsztituensek 

sokfélesége szintén érdekes kihívás lehet, mind a preparatív vegyész, mind a 

szerkezetkutató számára. A két építőelem önmagában is mutat biológiai aktivitást, együttes 

alkalmazásuk pedig farmakológiailag is ígéretes lehet. 

Napjainkban a ferrocén ismét a kutatások középpontjába került. A természet-

tudomány szinte minden területén számos kutatócsoport foglalkozik a ferrocén egyes 

meghatározott származékainak előállításával, tulajdonságainak vizsgálatával, felhasználási 

lehetőségeivel. A mai tudományban egy új anyag előállításakor, illetve bármely anyag 

felhasználásakor minden esetben szükség van annak pontos szerkezeti jellemzésére. Ebben 

segítenek a különböző szerkezetvizsgálati – legtöbbször a spektroszkópiai és a diffrakciós 

– módszerek. A leggyakrabban és leghatékonyabban alkalmazott technika a mágneses 

magrezonancia (NMR) spektroszkópia és a röntgendiffrakció kombinációja. 

Az NMR spektroszkópia gyors és egyszerűen alkalmazható módszer a vegyületek 

szerkezetének főként oldatfázisban való meghatározására. Emellett sok információt nyújt a 

preparatív vegyész számára is a reakciótermékek anyagi minőségéről és oldatbeli 

konformációjáról.  

Az egykristály röntgendiffrakció mindmáig a legbiztosabb, legpontosabb szilárd 

fázisú szerkezetvizsgáló módszer. Korábban hátrányaként említették, hogy meglehetősen 

lassú, azonban a diffraktométerek, elsősorban a detektorok fejlődésével ez a probléma is 

megszűnt.  

Munkám során az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetében működő 

Spektroszkópiai Szerkezetkutató Csoportban előállított ferrocén részletet tartalmazó, 

heterociklusos vegyületek szerkezetének felderítésében vettem részt. Ehhez az infravörös 
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és mágneses magrezonancia spektroszkópiai, tömegspektrometriai és az egykristály 

röntgendiffrakciós módszereket alkalmazzák, melyek közül az NMR spektroszkópiai és a 

röntgendiffrakciós vizsgálatok elvégzésével segítettem a csoport munkáját.  

Az új vegyületek szerkezetének felderítése több szempontból is hasznos. Olykor 

meglepő molekula vagy kristályszerkezet figyelhető meg, ami érdekes összehasonlításokra 

is lehetőséget nyújthat. Ezen kívül egy reakció során nyert termék szerkezetének ismerete 

nagyban segíti a kísérleti munka során gyűjtött tapasztalatok megértését és a reakció 

mechanizmusának magyarázatát. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Bevezetés a ferrocének kémiájába 

2.1.1. A ferrocén története 
 

A fémorganikus kémia fejlődésében meghatározó szerepe volt annak a váratlan 

kísérleti eredménynek, amelyet T. J. Kealy és P. L. Pauson akkor észleltek, amikor 

fulvalént próbáltak előállítani, és nem a várt terméket kapták [1]. A reakcióban 

ciklopentadienil-magnézium-bromidot reagáltattak vízmentes vas(II)-kloriddal. A kívánt 

termék helyett egy narancssárga színű, kristályos anyagot izoláltak, amely az elemanalízis 

szerint a C10H10Fe összetételűnek bizonyult.  

 

2.1. ábra A Pauson és mtsai által javasolt határszerkezetek [1] 

 

Ezzel egyidőben Miller és munkatársai ciklopentadién gőz és redukcióval frissen 

előállított vas 300°C-on végbemenő reakciójából ugyanezt a terméket izolálták [2]. 

Megállapították róla, hogy nemcsak izolálható, de figyelemreméltóan stabilis [3] – magas 

hőmérsékleten is – nem reagál vízzel, sem erős savakkal, sem alkáli lúgokkal. 

 
 

 

2.2. ábra A ferrocén Miller és mtsai által javasolt szerkezete [2] 

 

Ezen új vegyület, a bisz-ciklopentadienil-vas azonnal a tudományos érdeklődés 

középpontjába került. Woodward, Rosenblum és Whiting egy új aromás rendszerként 

jellemezte a bisz-ciklopentadienil-vasat, és ferrocénnek nevezték el, hangsúlyozva, hogy 

ez egy újfajta, nem-benzoid típusú aromás rendszer [4]. Később ezen a néven vált ismertté, 

a mai napig is ezt az elnevezést használják. A kizárólag két ciklopentadienil (Cp) gyűrűt 

tartalmazó átmenetifém-komplexeket az alapvegyületnek számító ferrocén (FeCp2) 

nyomán metallocéneknek nevezzük. 
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A ferrocén szobahőmérsékleten narancssárga színű, kristályok anyag, 

173-174°C-on bomlás nélkül olvad [1, 2]. Gőznyomása 400°C-on két óra után sem 

változott, a gőz móltömegének 186 adódott, ami azt mutatja, hogy monomer formában van 

jelen, és ezen a hőmérsékleten sem bomlott el [5]. Nagy stabilitását mutatja az is, hogy 

képződéshője 473 kJ·mol–1 [3], illetve a Fe és a Cp gyűrűk közötti kötések disszociációs 

energiái közül az első 380 kJ·mol–1, a második pedig 210 kJ·mol–1 [6]. 

 

2.3. ábra A ferrocén Wilkinson és munkatársai által javasolt konformerei [7] 

 

Több kutatócsoport is próbálta felderíteni szerkezetét, amelynek figyelemreméltó 

stabilitása köszönhető. Végül a helyes szerkezetet két független publikációban is 

közzétették. G. Wilkinson és munkatársai infravörös spektroszkópiai vizsgálatokat 

 
2.4. ábra A ferrocén Fischer és Pfab 

által javasolt szerkezete [8] 

végeztek, amely spektrumban egyetlen C-H 

rezgési sáv jelentkezett. Ennek alapján írták fel a 

2.3. ábrán látható szerkezeteket. Az általuk 

javasolt új kötéstípust szendvics (sandwich) 

kötésnek nevezték el [7]. 

Ezzel egyidejűleg R. Jira és E. O. Fischer 

azt találta, hogy az új vegyület levegővel, 

nedvességgel és kémiai hatásokkal szembeni 

stabilitása nincs összhangban a Pauson által 

javasolt szerkezettel [8]. A vizsgálataik, 

valamint elvégzett reakcióik alapján javasolták 

azt a szerkezetet, melyben mindkét ’aromás’ 

ciklopentadienil gyűrű 3-3 π-elektronpárt donál a  
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központi vas(II) felé [9], így alkotva a kötést, melyet „Doppelkegel” kötésnek neveztek 

el [8]. Azt feltételezték, hogy a két gyűrű párhuzamos, a közöttük középen helyezkedik el a 

vasatom (2.4. ábra). Ezt később W. Pfab is megerősítette röntgenkrisztallográfiai 

vizsgálattal, amely szerint a mért elemi cella túl kicsi a Pauson-féle lineáris szerkezethez. 

További bizonyíték a feltételezett „Durchdringungkomplex” mellett az anyag 

diamágnesessége is [10], a dipólusmomentuma pedig zérus. 

A későbbiekben a javasolt szendvics-szerkezetet további röntgendiffrakciós 

vizsgálatok is alátámasztották [11., 12]. Később Dunitz és munkatársai, a teljes szerkezet-

meghatározás során közölték [13] az alábbi (2.5. ábra) elektronsűrűségi térképet a 

ferrocén szerkezetéről. Ők is kiemelték, hogy a két ciklopentadienil gyűrű párhuzamosan 

helyezkedik el, a vasatomot mintegy közrefogva.  

 
2.5. ábra A ferrocén Dunitz és mtsai által röntgendiffrakcióval meghatározott 

elektronsűrűségi térképe [13] 

 

Ez az újszerű szendvics-szerkezet jól összhangban van a ferrocén különleges 

kötésrendszerével. A pontos elektronszerkezetről hosszasan vitáztak a kutatók. W. Moffitt 

1954-ben MO módszerrel magyarázta a ferrocén kötésrendszerét és elektronszerkezetét 

[14], ami már egészen közel áll a ma elfogadott szerkezethez. A ferrocénben, mint a 

szisztematikus neve is mutatja [bisz(pentahapto-ciklopentadienil)vas, η5-(C5H5)2Fe], azaz a 

tíz szénatom egyformán kötődik a központi vashoz, és a vas-ligandum kötések lényegében 

kovalens kötéseknek tekinthetőek.  

A metallocének feltűnően nagy stabilitását az ilyen típusú vegyületekre jellemző 

koordinatív telítettség okozza. A C5H5-gyűrűk 5-5 π-elektronja hozzáadódik a központi vas 
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8 vegyérték-elektronjához, ami épp a kripton elektronkonfigurációjának megfelelő 18 

elektront eredményezi.  

A ferrocén gázfázisú fotoelektron spektroszkópiai vizsgálata kimutatta, hogy a vas 

oxidációs állapota közel zérus, és a ciklopentadienil gyűrűk szubsztituenseinek erre alig 

van hatásuk [15]. 

 
2.6. ábra A ferrocén fedett és nyitott konformációja 

 

A ferrocénnek több-

féle konformációja lehetséges 

aszerint, hogy a két ciklo-

pentadienil gyűrű hogyan 

helyezkedik el egymáshoz 

képest. A két ciklopentadienil 

gyűrű egymáshoz viszonyított 

elfordulását a δ szöggel jelöljük (2.6. ábra). A D5h szimmetriájú, ún. fedett 

konformációban (prizma) a két gyűrű megfelelő atomjai egymás fölött helyezkednek el, és 

a δ szög a minimális 0º-os értéket veszi fel. A D5d szimmetriájú, ún. nyitott állásban 

(antiprizma) pedig a gyűrűk atomjai egymástól a lehető legtávolabb helyezkednek el, és a δ 

szög a legnagyobb, 36º-os értéket veszi fel. Oldatban a gyűrűk a Fe–gyűrűcentroid tengely 

körül szabadon foroghatnak, a rotációs energiagát igen alacsony (8-20 kJ·mol-1) [16]. 

A metallocének 1H NMR spektrumában a Cp gyűrűk jele szinglettként jelenik meg 

a 4,0 és 5,5 ppm közötti tartományban. Mivel a fématom és a gyűrű középpontját 

összekötő vektor körüli forgási energiagát igen alacsony, így az öt gyűrűproton egyforma 

az NMR időskálán. A 13C NMR spektrumban a szénatomok szintén egyformák, és 

általában 80 és 95 ppm között jelennek meg [17]. A 2.7. ábrán jól látszik, hogy csak 

egyetlen jel van a spektrumokban, vagyis a tíz hidrogén és szénatom is ekvivalens az NMR 

időskálán.  

   
2.7. ábra A ferrocén 1H NMR és 13C NMR spektruma CDCl3 oldószerben [18]  
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A ferrocén kristályos fázisbeli szerkezetét tekintve is különleges. A hőmérséklettől 

függően kristályosítható monoklin, triklin vagy rombos kristály-módosulatokban. A 

szobahőmérsékleten stabilis, monoklin formát (a = 9,00 Å, b = 7,52 Å, c = 5,49 Å, 

β = 92,5º, P 21/n tércsoport) már 1952-ben leírták [11]. Az alacsony hőmérsékleten végzett 

vizsgálatok azt mutatták, hogy 163,9 K hőmérsékleten a ferrocén fázisátalakuláson megy 

keresztül [19]. Az átalakulás a szobahőmérsékleten mérhető rendezetlen monoklin forma 

és az alacsony hőmérsékleten stabilis, rendezett, F-centrált triklin forma (a = 20,960 Å, 

b = 15,019 Å, c = 11,421 Å, α = 89,47º, β = 119,93º, γ = 90,62º, Z = 16) [20] között zajlik. 

A monoklin formával szemben 242 K hőmérséklet alatt a rombos forma (a = 6,987 Å, 

b = 8,995 Å, c = 12,196 Å, P nma tércsoport) [21] a termodinamikailag stabilis, mégis az 

csak jóval alacsonyabb hőmérsékleten (110 K alatt) kristályosítható. A rombos forma akár 

20 K-nel is a 242 K-es átmeneti hőmérséklet fölé melegíthető, ezzel szemben a triklin-

monoklin átalakulás mindig 164 K közelében megy végbe [21]. 

Már az első eredmények hatására több kutatócsoport is, mintegy egymással 

versengve próbálta előállítani a legkülönfélébb átmeneti fémek szendvics-szerkezetű 

diciklopentadienil vegyületeit. Wilkinson és munkatársai, főként a Fischer vezette 

kutatócsoporttal versengve, sikerrel izolálták és jellemezték a titán, vanádium, kobalt  

nikkel, cirkónium, ruténium, ródium és iridium ciklopentadienil vegyületeit, valamint 

azoknak különféle származékait is [7, 25-31].  

Előállították a ferrocén oxidációval keletkező, kékes színű, egyszeresen pozitív 

ionját, a ferricínium iont [(C5H5)2Fe]+-t is [32]. Továbbá polarográfiai vizsgálatokkal 

kimutatták, hogy a ferrocén-ferricínium ion pár termodinamikailag reverzibilis rendszert 

alkot [33]. 

A ferrocén és a metallocének a felfedezésük óta szinte folyamatosan a tudományos 

érdeklődés középpontjában állnak, felfedezésükkel új tudományos utak nyíltak meg a 

fémorganikus kémiában, további metallocének, illetve mind újabb és újabb származékaik 

előállítására. 

E. O. Fischer és G. Wilkinson egymástól függetlenül végzett, cikopentadienil-fém 

vegyületek kémiája terén elért, eredeti és újszerű munkájuknak köszönhetően 1973-ban 

megosztott kémiai Nobel-díjat kaptak [34]. 
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2.1.2. Ferrocén és származékainak előállítása, felhasználása 
 

Maga a ferrocén előállítható főcsoportbeli fémek ciklopentadienil-származékaiból. 

Elsősorban ciklopentadienil-nátriumot (NaCp) és a ciklopentadienil-Grignard-vegyületeket 

[1] (CpMgX) alkalmaznak „Cp-forrásként”. Átmenetifém-halogenidek és az említett 

reagensek reakciójában átmenetifém-diciklopentadienil-vegyületek (Cp2M) keletkeznek. 

22 2 MCpNaCpMCl →+ , ahol M = V, Cr, Mn, Fe, Co.  

Az első kísérletek után számos próbálkozás történt a diciklopentadienil-vas 

előállítására, melyek több-kevesebb sikerrel jártak. A legtöbb eljárásban a ciklopentadiént 

bázissal kezelik, így nyerhető a ciklopentadienát anion, amelyet aztán vízmentes vas(II)-

sóval reagáltatva a kívánt termékhez juthatunk. Az alkalmazott bázis többnyire dietil-amin 

[35] vagy Grignard-reagens [1], de az elemi nátriumot is gyakran használják. 

A metallocének vizsgálata során először Woodward és munkatársai mutattak rá 

arra, hogy a ferrocén esetében a poliolefinekre jellemző reakciók sikertelenek. Az aromás 

rendszerekre jellemző elektrofil szubsztitúciós reakciók viszont jól működnek a ferrocén 

esetében is [4]. Elsőként ezzel bizonyították a ferrocén aromás karakterét.  

A ferrocén könnyen oxidálható, mivel benne a vasatom formálisan Fe(II)-nek 

tekinthető, így az elektrokémiailag vagy oxidálószerekkel Fe(III)-má alakítható, a 

kékesszürke színű ferricínium-iont ([(C5H5)2Fe]+) eredményezve. 

Tehát a ferrocén kémiai viselkedését elsősorban a két ciklopentadienil gyűrű 

elektrofil szubsztitúcióra való hajlama, valamint a vas jelenlétéből adódó oxidálhatósága 

határozza meg. Ezen tulajdonságait kell figyelembe venni új származékok előállításakor és 

azok felhasználási lehetőségeinek mérlegelésekor. 

Az utóbbi évtizedekben ismét jelentős figyelem fordult a metallocének felé a 

sokféle területen való felhasználhatóságuk miatt. Minden alkalmazás szempontjából döntő 

jelentősége van a ferrocénvázhoz kapcsolódó ligandumoknak, amelyek jelentősen 

befolyásolják a vegyület sztérikus és elektronikus tulajdonságait.  

A királis ferrocén-származékok alkalmazási területe napjainkban az aszimmetrikus 

katalízisben használt ligandumoktól a bioelektrokémiáig, és új gyógyszerek kifejlesztéséig 

terjed [36]. 

Egyes ferrocén-származékok folyadékkristályos fázist képeznek [37]. A ferrocént 

polimerek láncába vagy oldalláncként beépítve újabb, előnyös tulajdonságok érhetőek el 

[38]. Magának a ferrocénnek és származékainak elektron-átviteli "mediator" (közvetítő) 
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hatása is ismeretes [39]. Az oxazolint tartalmazó ferrocén származékok kelátképző 

tulajdonságuk miatt voltammetriás kation szenzorként alkalmazhatóak [40]. A ferrocén, 

mint redox centrum jelenlétéből adódó előny egy újfajta, optikailag és elektrokémiailag 

aktív szenzorként való felhasználást tesz lehetővé [41]. 

Habár a ferrocént már az ötvenes évek elején felfedezték, a származékok biológiai 

aktivitásának vizsgálata azonban csak az utóbbi két évtizedben került előtérbe [42]. A 

metallocének különleges hatása annak tulajdonítható, hogy a külső felületük nagyon 

hasonlít egy egyszerű, benzoid típusú aromás rendszerére, azonban lényegesen nagyobb 

kiterjedésűek a harmadik dimenzióban, vagyis sokkal „vastagabbak”. Így amellett, hogy 

nem változtatja meg a molekula gyógyhatáshoz szükséges alakját, jellegzetességeit, a 

„vastagsága” miatt gátolja a fertőző mikroorganizmusok egyes enzimjeinek aktív helyeit, 

ezért azok inhibitoraként alkalmazható. Egy másik fontos szempont, hogy a metallocének 

lipofil tulajdonságuknak köszönhetően nagyobb poláris szubsztituenseket is könnyen át 

tudnak vinni a sejtmembránokon, ahol azután azok kifejthetik gyógyhatásukat [43].  

Egyedi szerkezetének, különleges membrán-permeációs tulajdonságainak és 

anomális metabolizmusának, valamint egyszerű szubsztituálhatóságának köszönhetően a 

ferrocént gyakran beépítették különböző szerves molekulákba, így sokszor meglepően 

aktív vegyületeket nyertek. Számos fémorganikus vegyületet fedeztek fel, amelyek érdekes 

alternatívák lehetnek a kemoterápiás gyógyításban és egyes trópusi betegségek, mint 

például a malária ellen [45]. Kimutatták továbbá antibakteriális [46, 47], antibiotikus [48], 

antitumoros [49] és gombaölő [50, 51] hatásukat is. 

A ferrocén részletet stabilitása és alacsony toxicitása miatt előszerettel alkalmazzák 

további új gyógyszerek tervezésekor, vagy régebbi hatóanyagok új, hatékonyabb, esetleg 

kevésbé toxikus analógjainak fejlesztésében. Megállapították például, hogy ha a penicillin 

vagy a kefalosporin aromás csoportját ferrocenil csoportra cserélik, azzal növelhető a 

biológiai aktivitása [52, 53]. Majdnem minden ferrocenil-penicillin mutat antibiotikus 

aktivitást, némelyik különösen aktív, míg mások potenciális β-laktamáz inhibitorként 

alkalmazhatóak [54]. 
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2.8. ábra A Hidroxi-tamoxifén és a Hidroxiferrocifén szerkezete 

 

A ferrocén metabolitja, a ferricínium-kation maga is antitumor hatású [55, 56]. A 

hidroxi-tamoxifénről már korábban bizonyították rákellenes hatását [57]. A 2.8. ábrán 

látható Hidroxi-ferrocifént, ami a hidroxi-tamoxifén analógja, ösztradiol receptor 

citotoxikus ágensként emberi rákos sejttörzseken tesztelték, és a hidroxi- tamoxifénnél 

sokkal hatékonyabbnak bizonyult [58]. 

Egy másik sikeres példa a ferrocén-klorokin (Ferroquine), amelyben egy ferrocén 

egységet építettek be a Chloroquine szénláncába (2.9. ábra), így 22-szer erősebb 

antimaláriás hatást értek el, és a klorokinnal szemben ellenálló törzseken is hatásosnak 

bizonyult [59].  

 
2.9. ábra A Chloroquine és a Ferroquine szerkezete 

 

Ugyancsak a ferricínium-ion egy–elektron transzfer tulajdonságát használták fel a 

NADH (NADH/NAD+) oxidációs folyamat kinetikájának tanulmányozására. Azt találták, 

hogy a folyamatot alkotó reakciók első rendűek, és a reakciósebesség nem pH-függő [60]. 

A fenti példák csupán szemléltetni próbálják a ferrocénszármazékok igen sokrétű, 

főként biológiai, gyógyászati szempontból fontos tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit. 
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2.2. Mérési módszerek 
 

Az ferrocénszármazékok szerkezetvizsgálatához főként mágneses magrezonancia 

spektroszkópiai (NMR) és egykristály-röntgendiffrakciós módszert alkalmaztunk. Mindkét 

módszer az elektromágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatásán alapul, bár eltérő 

módon. Alapvető különbség az alkalmazott sugárzás hullámhossza, továbbá az, hogy az 

NMR kísérletek során az atommagok, míg a röntgendiffrakciós vizsgálatok során az 

elektronok és a sugárzás kölcsönhatása megy végbe.  

Az elektromágneses hullámok és valamely anyag találkozásakor háromféle jelenség 

léphet fel. Az egyik az ún. transzmisszió, melynek mértéke a fénynek (sugárzásnak) az a 

mennyisége, amely gyakorlatilag változatlanul, kölcsönhatás nélkül halad keresztül a 

mintán; a sugárzás egy másik része abszorbeálódik, vagyis elnyelődik a mintában, 

gerjesztve annak atomjait; a harmadik típusú kölcsönhatás a diffrakció, vagyis a „fény” 

szóródása a mintán. 

A NMR spektroszkópia a rádiófrekvenciás hullámok elnyelésével foglalkozik, és 

a sugárzás abszorpciójának hatására a molekulában fellépő jelenségeket vizsgálja. A 

sugárzás abszorpciója diszkrét energianívók közötti átmeneteket eredményez, amelyeket a 

vizsgált anyagban előforduló atommagok mágneses tulajdonságai határoznak meg. A 

rádióhullámok abszorpciója diszkrét frekvenciaértékeknél, rezonanciaszerűen következik 

be, és a rezonanciafrekvencia az egyes magfajtákra jellemző érték. A 

rezonanciafrekvenciát elsősorban az adott mag anyagi minősége és a kémiai környezetéből 

adódó árnyékoltsága határozza meg, vagyis a mért frekvenciák, és egyes magfajtáknál a 

jelek intenzitása bizonyos mértékben következtetni enged a szerkezetre. 

A röntgendiffrakció, és általában a diffrakciós módszerek, a spektroszkópiával 

szemben nem a fény elnyelődéséből, hanem éppen annak visszaverődéséből, a mintán való 

szóródásából vonnak le következtetéseket a szerkezetre. A röntgendiffrakció esetében a 

mintát adott hullámhosszú, monokromatikus röntgensugárzásnak tesszük ki, és a szórt 

sugarak helyéből és intenzitásából Fourier-transzformációval számítható a 

kristályszerkezet. A röntgensugarak az atomok elektronfelhőjén szóródnak, ezért az atomi 

pozíciók meghatározásakor azt a közelítést alkalmazzuk, hogy az elektronsűrűségi 

maximumok egybeesnek az atommagok helyével.  

A két módszer közül a pontos molekulaszerkezetről az egykristály diffrakciós 

módszer ad teljesebb képet, hiszen ekkor a kristályos fázisban az atomi koordináták is 
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meghatározhatóak, amiből aztán a pontos kötési adatok (pl. kötéshossz, kötésszög) is 

számíthatóak. Azonban az NMR spektroszkópiának is számos előnye van a 

röntgenkrisztallográfiával szemben. Például, a molekulákat oldatfázisban vizsgálja, így a 

mérés nem csak a jól kristályosodó anyagokra végezhető (a röntgenkrisztallográfia 

időnként problematikus, és leginkább időigényes lépése éppen a kristályosítás, a megfelelő 

méretű egykristály előállítása), és nem egy szilárd fázisba „befagyasztott”, hanem egy 

dinamikus egyensúlyi rendszert vizsgálunk. A diffrakciós szerkezetvizsgálat során a kapott 

adatok minőségét legnagyobb mértékben épp a mért kristály minősége határozza meg 

(korlátozza). Az NMR-rel amellett, hogy a molekulák szerkezete oldatban is 

tanulmányozható, még azok tulajdonságai (pl. konformációs mozgás vagy intermolekuláris 

kölcsönhatások) is vizsgálhatóak.  

Olykor a molekulák oldatban és kristályos fázisban felvett szerkezete különbözik 

egymástól, ezért ez a két módszer jól kiegészíti egymást az anyagok szerkezetének minél 

teljesebb leírásakor. 
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2.3. Az NMR spektroszkópia áttekintése 

2.3.1. Rövid története  
 

Az NMR spektroszkópia elmúlt ötven éves története [61, 62] bizonyítja, hogy az a 

molekulák szerkezetének felderítésében és a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatában az 

egyik legfontosabb, sokoldalúan és hatékonyan alkalmazható módszer.  

Napjainkban is számtalan szakkönyv és tudományos publikáció foglalkozik az 

NMR spektroszkópia elméletével és mind újabb gyakorlati alkalmazásaival. Több fizikai 

és kémiai Nobel-díjat adományoztak olyan kutatóknak, akik munkája kisebb-nagyobb 

mértékben kapcsolódik a mágneses magrezonancia jelenségéhez [34]. 

Az NMR spektroszkópia alapjául szolgáló gondolat Paulitól származik, aki 

1925-ben azt mondta, hogy bizonyos atommagoknak impulzus- és ezzel együtt mágneses 

momentumuk van. Feltételezését arra alapozta, hogy bármely töltött mozgó test mágneses 

teret indukál, tehát minden szögimpulzus-momentummal bíró részecskének van mágneses 

momentuma is. A feltételezés kísérleti bizonyítását I. I. Rabi hajtotta végre, meghatározta 

különböző atommagok impulzus- és mágneses momentumát molekulasugarakon végzett 

kísérletekkel [65]. Nagy előrelépést jelentett, amikor 1946-ban egymástól függetlenül 

E. M. Purcell [66] és F. Bloch [67] is sikerrel mutatta ki a magrezonancia jelenségét.  

Eredetileg kizárólag kvantumkémiai hipotézisek igazolására végeztek 

magrezonancia kísérleteket, az NMR spektroszkópia gyakorlati alkalmazására nem is 

gondoltak. Mivel az egyes atommagfajták mágneses momentumának minél pontosabb 

meghatározása volt a cél, ezért a kutatók a mágneses térerősséget és a mérési pontosságot 

próbálták növelni. Ennek a törekvésnek köszönhető, hogy 1949-ben megfigyelték, hogy 

ugyanaz az atom különböző anyagokban kismértékben eltérő frekvenciájú rádiósugárzást 

nyel el [68]. A következő évben megjelent publikációk szerint sorra más atommagokkal 

kapcsolatban is eltérő rezonancia-frekvenciát mértek a különböző vegyületeikben: Proctor 

és Yu a 14N [69], Dickinson a 19F [70], míg Lindström épp a hidrogén [71] mag esetében 

tapasztalta ugyanezt a jelenséget.  

A mágneses magrezonancia spektroszkópia alkalmazhatóságára először csak 1951-

ben gondoltak, Arnold, Dharmatti és Packard történelmi jelentőségű kísérlete után. E 

kísérletben az etanol vizsgálata során sikerült a háromféle hidrogénatom jeleit 

különválasztani [72]. Ezzel bebizonyosodott, hogy ugyanabban a molekulában is 
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különböző rezonanciafrekvenciák mérhetőek ugyanazon típusú magokra, ha azok többféle, 

eltérő kémiai környezetben fordulnak elő. Megfigyelték továbbá, hogy a jelek intenzitása 

arányos az azokat okozó magok számával, vagyis a 1H NMR spektrumból megkapható a 

különböző kémiai környezetben lévő azonos magok számának aránya is. Ezt a jelenséget, 

vagyis hogy a kémiai környezet, ha csak igen kis mértékben is, a külső mágneses tér 

milliomod részével, ppm-ben mérhetően, befolyásolja a rezonancia-frekvenciát, kémiai 

eltolódásnak nevezzük. Rájöttek, hogy ha a kémiai környezet befolyásolja a 

rezonanciafrekvenciát, akkor ezt fordítva is fel lehet használni, vagyis a pontos 

frekvenciából következtetni lehet a kémiai környezetre, vagyis a szerkezetre. Ennek a 

felismerésnek hatására a kémikusok felfedezték maguknak az NMR-módszert, mint a 

szerkezetkutatás egyik leghatékonyabb eszközét. 

Fellgett 1951-ben rámutatott, hogy a spektrumjelek egyidejű detektálása tekintélyes 

időnyereséggel jár a hagyományos egymás utáni „átsöpréses” (continuous wave) 

regisztrálás helyett, amely felhasználható a jel-zaj viszony javítására [73]. A spektrumjelek 

egyidejű gerjesztésével elérhető időnyereség felhasználható „spektrum-gyűjtésre”, majd 

Fourier-transzformációval a jel-zaj viszony javítására. Ez az eljárás n számú spektrum 

gyűjtése és összegzése esetén n -szeres érzékenység javulást eredményez.  

Az 1960-as évek végén megjelentek a szupravezető mágnesek, amelyekkel már 

nagyobb mágneses térerősség állítható elő. Ezzel egyidőben a számítógépek teljesítménye 

is jelentős mértékben javult, melyek hatására elindul az NMR multinukleáris korszaka: 

lehetővé válik a szénrezonancia-spektroszkópia rutinszerű alkalmazása is. 

 

2.3.2. Az NMR-spektroszkópia elméleti alapjai [63-64] 
 

Minden olyan atommagnak állandó mágneses momentuma van, amelynek magspin 

kvantumszáma (I) nullától eltérő félegész szám (1/2, 1, 3/2, …). Azonban a kémiai 

elemeknek csak bizonyos formái, ill. izotópjai rendelkeznek a mágneses 

magrezonanciához szükséges mágneses tulajdonságokkal [73]. Külső mágneses tér 

hiányában az atommagok mágneses momentumai tetszőleges irányban állhatnak, és a 

magspin bármely orientációjához azonos energia tartozik. Mágneses erőtér hatására az 

atomokban mágneses momentum indukálódik, és a térhez képest csak meghatározott, 

(2I+1)-féle orientációja lehetséges. Vagyis a mágneses tér megjelenésekor a degeneráció 
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megszűnik, és (2I+1) eltérő energiaszintre hasad fel, ez a jelenség a Zeeman-felhasadás. A 

felhasadt energiaszinteket a hozzájuk tartozó mI, mágneses kvantumszámmal jelölhetjük, 

ami  

mI = -I,-I+1, -I+2, …, 0, ..., I-1, I 

értékeket vehet fel (2.10. ábra). A mágneses térben kialakuló és a kezdeti energianívók 

különbsége arányos a külső mágneses 

tér nagyságával és a mágneses 

kvantumszámmal. A különböző 

állapotok benépesültsége a termodina-

mika által meghatározott, Boltzmann-

eloszlással írható le, tehát az 

alacsonyabb energiaállapot betöltött-

sége nagyobb, mint a magasabb 

energiájú állapoté. 

 
2.10. ábra Energiaszintek egy I = 1 

spinkvantumszámú magra 

Megfelelő hullámhosszú elektromágneses sugárzással az atommagok gerjeszt-

hetőek a magasabb szintre. Az átmenethez szükséges sugárzás frekvenciája a különböző 

állapotok energiáinak különbségének felel meg. Egy adott típusú atommaghoz 

meghatározott energiájú átmenet, vagyis adott frekvenciájú rezonancia tartozik. Az 

atommagok azonban nem „csupaszon”, hanem elektronfelhőbe burkolva léteznek az 

anyagokban. Az elektronok diamágnesesen árnyékolják, vagy különböző kölcsönhatások 

révén paramágnesesen erősítik a mágneses teret a mag körül. Tehát az atommag körüli 

lokális mágneses teret, és emiatt az attól függő rezonanciafrekvenciát az atom vagy 

molekula elektronszerkezete, vagyis a magok kémiai környezete határozza meg [72]. Az 

energiaátmenetek során az atommagok mágneses momentumának a külső mágneses térhez 

viszonyított orientációja változik. 

Egy mag kémiai környezetét megszabó σ árnyékoltságát befolyásoló sok tényező 

közül az egyik legfontosabb a mag körül lévő elektronoktól származó diamágneses 

árnyékolás. Ez az elektronsűrűséggel párhuzamosan nő, vagyis az elektrondús 

környezetben lévő protonok rezonanciajelei a nagyobb árnyékoltságnak megfelelően 

kisebb frekvenciánál, azaz δ eltolódásnál jelennek meg, mint az elektronszegényebb 

környezetben lévő magoké. Ez a tény jól kihasználható a szerkezetvizsgálatok során. Az 

azonos jellegű anyagok spektrumai várhatóan bizonyos, jellegzetes sajátságokat fognak 

mutatni. 
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Az eltérő kémiai környezet az atommag rezonanciafrekvenciáját csak nagyon kis 

mértékben, hidrogének esetében a mágneses tér pár milliomod részében változtatja meg. 

Emiatt az NMR spektrumokon a jeleket nem az abszolút frekvencia függvényében, hanem 

egy választott referenciavegyület frekvenciájához hasonlítva, az ún. kémiai eltolódás (δ) 

skálán szokás megadni, ppm (parts per million) egységekben:  

referencia

referenciavizsgált

ν
νν

δ
−

×= 610 ,  

ahol ν a vizsgált és a referencia vegyület rezonanciafrekvenciája. A kémiai eltolódás 

függvényében való ábrázolás további előnye, hogy a skála független a külső mágneses 

tértől, vagyis az alkalmazott készüléktől. Ez megkönnyíti a különböző készülékeken felvett 

spektrumok összehasonlítását. Minden típusú NMR-aktív atomnak karakterisztikus kémiai 

eltolódása van. A kémiai eltolódás értéke függ az atom lokális kémiai környezetétől, és a 

szomszédos atomokkal való kémiai kötések számától és típusától. 

Hahn [74] és Gutowsky [75] munkatársaikkal megállapították, hogy a spinek 

hatással vannak szomszédaik kvantumállapotára, vagyis a szomszéd alap- vagy gerjesztett 

állapota eltérően hat a partnere körüli lokális mágneses tér nagyságára, s ezzel a 

rezonancia-frekvenciára. Tehát a szomszéd kétféle kvantumállapota a vizsgált mag két 

eltérő rezonanciafrekvenciáját okozza, emiatt a jele két vonalra hasad fel. Ezt a 

kölcsönhatást nevezzük a spinek közötti csatolásnak. A spin-spin felhasadás, a kémiai 

eltolódással és a jelintenzitással szemben tér- és frekvenciafüggő. A felhasadás 

nagyságának Hz-ekben mért értéke J, az ún. csatolási állandó. 

A csatolási állandó tehát a molekulák térszerkezete szempontjából alapvető 

fontosságú információk hordozója, de ugyanakkor bonyolítja is, olykor lehetetlenné teszi a 

spektrumok értelmezését. Anderson és Freeman 1961-ben leírták e nehézség áthidalására 

alkalmas módszert [76]. Ez az ún. kettős-rezonancia, amely az első volt a szokásos 

spektrumok felvételét kiegészítő mérési módszerek sorában. Ezeknek ma már számos 

fajtáját használják a kutatásban. 

A vizsgált anyagok molekulái kölcsönhatnak az oldószerek molekuláival is, 

természetesen különböző oldószerekkel különböző mértékben. Az optikailag aktív 

anyagok optikai tisztaságának, vagy akár az enantiomerek arányának meghatározásához 

használhatunk optikailag aktív oldószereket, mivel ilyen oldatokban a királis oldott 

anyagok akirális oldószerben egybeeső jelei szétválnak. Hasonló hatást érhetünk el az 

optikailag aktív ún. siftreagensek alkalmazásával. Az ellentétes forgatóképességű 
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molekulapárok kémiai eltolódásai az oldószerhatáshoz hasonlóan szétválnak, így az 

enantiomerek aránya vagy éppen az optikai tisztaság könnyen megállapítható. 

A bonyolultabb szerkezetek vizsgálatához a spektroszkópusok a multi-dimenziós 

NMR-nek nevezett technikát használják, amely számos kísérletet egyesít. Ezek részletes 

leírására nem térek ki, mert azok nem képezik szorosan e dolgozat tárgyát. 

 

2.3.3. Az NMR-spektroszkópia felhasználása 
 

Az NMR spektroszkópia elsődleges szerepe a kémiailag szintetizált, kis szerves 

vegyületek vagy különféle természetes forrásokból izolált molekulák azonosítása és 

szerkezetének jellemzése leggyakrabban oldat fázisban. Hagyományos alkalmazása 

elsősorban a szintetikus kémiai kutatómunkát, valamint a kémiai szerkezetkutatást 

támogatja. Egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a biokémiában, biológiában, az 

alkalmazott tudományok, pl. anyagszerkezet-vizsgálat, gyógyszerkémia, analitika, stb., sőt 

az orvosi diagnosztika területén is. A hagyományos folyadékfázisú technika mellett egyre 

jobban elterjedő szilárd fázisú mérések újabb felhasználókat vonzottak a kémia és 

biokémia minden területén. 

Az NMR spektroszkópiát ezen kívül számos orvosdiagnosztikai (MRI) és 

tudományos célra használják. 1971-ben Damadian megvalósította a heterogén 

makrominták nagyfelbontású NMR-vizsgálatát, és felfedezte, hogy a beteg sejtek víz-

molekuláiban megváltozik a hidrogén relaxációs sebessége [76]. Ezzel megvetette az 

NMR-tomográfia alapjait, felismerve az NMR felhasználhatóságát a diagnosztikában. 

1973-1977-ben Mansfield és Lauterbur kidolgozták az NMR-tomográfia finomabb 

méréstechnikáját, amely eredményeikért 2003-ban orvosi Nobel-díjban részesültek [34]. 
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2.4. A Röntgen-krisztallográfiai módszer 

2.4.1. Rövid története 
 

Az elmúlt 100 évben számos módszert dolgoztak ki az atomi szerkezet 

meghatározására, ezek közül a legszélesebb körben elterjedt a röntgensugárzással való 

szerkezetmeghatározás. Az ezzel kapcsolatos kísérleti és elméleti munkákért számos 

Nobel-díjat osztottak ki [34]. 

A röntgendiffrakciós szerkezetanalízis alapja a röntgensugárzás szóródása a 

kristályon, mint szóró közegen. Röntgensugárzás alatt a 10-7-10-11 m (1000-0,1 Å) 

hullámhossz-tartományba eső elektromágneses sugarakat értjük. Ezt a sugárzást Wilhelm 

Conrad Röntgen fedezte fel 1895-ben, és mivel a sugárzás természetét nem ismerték, "X-

sugaraknak" ("X-Strahlen") nevezte el. Azonnal felfedezésének részletes vizsgálatához 

kezdett, és néhány hét alatt megállapította az új sugárzás legfőbb tulajdonságait [77].  

Az új sugárzás talán legszokatlanabb tulajdonsága a fényhez viszonyított rendkívüli 

áthatolóképessége volt, amely a kis hullámhosszából adódik. Arra korán rájöttek, hogy a 

nagyobb rendszámú elemek jobban felfogják a röntgensugarakat. Azt is észrevették, hogy 

legnagyobb rendszámú atomokból álló anyagok, mint például a nehézfémek és ötvözeteik, 

el is nyelik azokat. Azonban nem tudták bizonyítani, hogy ez is olyan sugárzás, mint a 

látható fény, csak rövidebb a hullámhossza, mert nem tudták előállítani a jellegzetes 

interferenciáját és fénytörését. Csak 1912-ben sikerült ehhez megfelelően finom eloszlású 

rácsot találni, mikor Max von Laue kiszámította az anyagokban az atomok és molekulák 

egymástól való távolságát, és feltételezte, hogy azok, különösen a kristályoknál, 

szabályosan rendeződnek el. Így szabályos térbeli rácsot alkotnak, melynek nagyságrendje 

azonos a röntgensugár hullámhosszával. Laue azt javasolta, hogy a röntgensugárzást 

próbálják meg szabályos kristályokon átvezetni, és a kristály atomjainak rácsközén 

létrejövő elhajlással a sugárzás hullámtermészete kimutatható. Az ötlet sikeresnek 

bizonyult, az elhajlás által létrejövő interferenciakép fotólemezen rögzíthető volt [78].  

Laue ötletét Knipping és Fridrich hajtotta végre először rézgálic kristályon. 

Röviddel ezután az angol Sir Lawrence Bragg (1890-1971) Laue kutatásaiból kiindulva 

rájött arra, miként lehet a röntgensugárzással egy-egy kristály vagy molekula szerkezetét 

kimutatni, ami az új sugárzás felhasználásának új területét nyitotta meg [79].  

Sir W. H. Bragg és fia Sir W. L. Bragg 1915-ben fizikai Nobel-díjban részesültek a 

kristályszerkezet-meghatározás területén végzett munkájukért [34]. 
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2.4.2. A röntgendiffrakció elve [80-87] 
 

A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat során az egykristály röntgensugarakkal 

világítjuk meg, és a mintán szóródó sugárzást észleljük. Az egykristályok olyan térrácsok, 

amelyek monoton ismétlődő egysége az ún. elemi cella. Az elemi cella egy olyan 

paralelepipedon, amelynek a kristálytani irányokba (az elemi cella a, b és c éleinek 

irányába) történő többszöri (105-107) eltolásával felépíthető a teljes egykristály 

(2.11. ábra). Az elemi cella a kristály összes jellemző szimmetriáját magába foglalja. Az 

elemi cellák tetszőleges, de azonos pontjait összekötve kaphatjuk meg a kristályrácsot a 

valós kristályban, melyet direkt rácsnak nevezünk. Ha az így kapott rácspontokon 

mindenféle lehetséges módokon síkokat fektetünk keresztül, akkor rácssíkokat kapunk. A 

rácspontokon átmenő, egymással párhuzamos síkok ún. síksereget alkotnak. A 

röntgensugarak szóródása leírható e síkseregeken való tükröződésként. A különböző 

síkseregeken szóródott sugárzást nevezzük az egyes reflexióknak. A kristályos rend 

tükröződik a szórási képben is. Az anyagok szórásképe is egy rácsot alkot. Az így kapott 

rács reciprok kapcsolatban van a direkt ráccsal, ezért azt reciprok rácsnak nevezzük. 

   
2.11. ábra Az elemi cella (balra) és a belőle transzlációval felépíthető kristályrács 

 

Az optikai mikroszkópokhoz hasonlóan, egy tárgyról a megfelelő hullámhosszú, 

szórt sugárzás képéből rekonstruálható a szóró tárgy képe, ha a szórt sugarak intenzitásait 

és a hozzájuk tartozó fázisszögeket ismerjük. Az optikai mikroszkópokban a 

rekonstrukciót üveglencsék végzik, a szórt sugárnyalábok képpé való refókuszálásával. 

Mivel a röntgensugarak törésmutatója majdnem minden anyagra nézve 1-hez nagyon 

közeli szám, ezért a szóródott sugarakat nem lehet refókuszálni, vagyis (egyszerű) fizikai 

eszközökkel nem tudunk képet alkotni a vizsgált tárgyról (kristályról) [80]. A diffraktált 

sugarak elhelyezkedése és intenzitása a mérés során nyerhető összes információ, tehát a 

fáziszögekről semmilyen közvetlen információt nem kapunk. Így a szóró anyag képe 

közvetlenül nem állítható elő. Ezt a nehézséget szokták a krisztallográfiai 
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fázisproblémának nevezni. Tehát ahhoz, hogy a mért intenzitások felhasználásával az 

elemi cella elektronsűrűségi függvényét ki tudjuk számítani, valamilyen módszerrel „ki 

kell találni” (megbecsülni) a szórt reflexiók közelítő fázisát. A szórási kép rögzítése után a 

refókuszálást a közelítő fázisok ismeretében már elvégezhetjük. A rekonstrukciót 

matematikai módszerrel - Fourier transzformációval – végezzük, amelyhez azonban 

szükség van a mért reflexiók fázisaira is az amplitudók mellett. Végül megkapjuk a szóró 

anyag elektronsűrűségi térképét, így a molekula szerkezete felismerhető. 

A fázisprobléma „megoldása”, vagyis megfelelő fázisok megtalálása, nem triviális 

feladat. Ezért a krisztallográfiai szerkezet-meghatározás sokáig nem válhatott rutinszerű 

módszerré.  

A fázisprobléma „megoldására” többféle módszer létezik. Történetileg elsőként az 

ún. Patterson-módszer jelent meg. A Patterson-függvényben a csúcsok az atomok közötti 

távolságvektoroknak felelnek meg, amelyekből a nehézatomok helye kiszámítható. A 

nehézatomok minőségének és koordinátáinak ismeretében a közelítő fázisok 

meghatározhatóak. Ez a szerkezet-megoldási módszer először határozza meg a 

koordinátákat, és utána a fázisokat. A szerkezet maradék része általában meghatározható a 

finomítás során. Hátránya, hogy vagy az ún. "nehéz-atomot" tartalmazó szerkezetek esetén 

használható, vagy ha már egy hasonló szerkezetű anyag ismert, amelyhez viszonyíthatjuk 

az újat. 

A ma általánosan használt, ún. "direkt módszerek" a fázisokat a mért 

intenzitásokból származtatják [85]. A fázisok kezdeti értékeinek a becslése valószínűségi 

összefüggések felhasználásával történik, csak a mért intenzitások felhasználásával. Azt 

használjuk föl, hogy az elektronsűrűségi függvény értéke sosem lehet negatív, a tér szinte 

minden pontján nulla értéket vesz fel, kivéve az atomok helyét, ahol ez az érték kisebb-

nagyobb pozitív szám. Ezen kívül lényegesek még az atomicitáshoz kapcsolható 

feltételezések is (pl. az adatkészlet felbontása, a véletlenszerű elrendeződés, stb.). A direkt 

módszerek ma már általában rutinszerűen működnek kismolekulák esetében, nagyjából a 

100 "nem-hidrogén atom" szerkezetekig, emiatt a kismolekulás krisztallográfiában ez vált 

a leggyakrabban alkalmazott módszerré.  

A nemrégiben magyar kutatók által bevezetett, ún. "Charge Flipping" (töltés - 

forgatás) algoritmusnak számos előnye van [86]. Ennek a módszernek nincs szüksége 

semmilyen előzetes információra sem az atomtípusokat, sem a kémiai összetételt, sem a 

tércsoportot illetően, de az adatok felbontásának itt is el kell érnie az atomi felbontást 

(0,8 Å vagy jobb).  
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A szerkezetmegoldás, vagyis a kezdeti modell felállítása után azt finomítani kell, 

amihez leggyakrabban a legkisebb négyzetek módszerén alapuló szerkezetfinomítást 

használják. Az eljárás alapja a mért F(o) és a modellből számított F(c) szerkezeti tényezők 

egymáshoz közelítése. A cél, hogy az optimális modellből számolható szerkezeti tényezők 

minél jobban megegyezzenek a mért értékekkel, tehát a szerkezetfinomítás során a modell 

úgy változik, hogy az F(o)-F(c) különbségek összege minél kisebb legyen. Ezt 

jellemezhetjük az ún. jósági tényezővel (R-érték) 

Néhány évtizeddel ezelőtt a szórt sugárzás detektálására még röntgenfilmet 

használtak. Ennek hátránya, hogy viszonylag érzéketlen, és az adott sugárzás hatására 

bekövetkező feketedés mértékének linearitása csak szűk tartományban teljesül. Az adatok 

feldolgozása, a szerkezetmegoldás és finomítás is nagyon sok időt vett igénybe, és 

meglehetősen sok emberi energiát igényelt.  

A röntgenkrisztallográfia napjainkban is jelentős fejlődésen megy keresztül. Az 

újabb és újabb típusú, közvetlen kiolvasású térdetektorok megjelenésével az adatgyűjtés 

egyre gyorsabban elvégezhető. A mind gyorsabb, nagyobb teljesítményű számítógépek és 

a mind nagyobb tudású, bonyolultabb, de egyszerűbben használható programok 

megjelenésével pedig az adatfeldolgozás, a kiértékelés válik egyre egyszerűbbé és 

gyorsabbá.  

A röntgenkrisztallográfiát már a kezdetektől fogva szokás 4C vagy magyarul 4K 

módszernek is nevezni, mert egyetlen méréssel/módszerrel egy kristályos anyagról 

megállapítható az elemi összetétele (composition), a molekulák konstitúciója 

(constitution), a szilárd fázisú konformációja (conformation), és akár a vegyület abszolút 

konfigurációja (configuration) is.  

 

2.4.3. A röntgensugárzás felhasználása 
 

A röntgensugárzás egyik legérdekesebb, a mai napig talán leginkább kiaknázott 

tulajdonsága, hogy a fotólemezen erősségének függvényében feketedést okoz, ami a 

röntgenfelvételek elkészítését teszi lehetővé. A röntgensugarak sejtroncsoló, illetve 

sejtosztódást gátló hatását idővel éppen az orvostudomány kezdte kiaknázni. A 

megfelelően kiválasztott erősségű röntgensugarakat a mai napig használják a rosszindulatú 

daganatok fiatal, gyorsan szaporodó sejtjeinek kiiktatására, ezek ugyanis nagyon 

érzékenyek az ionizáló sugárzásokkal szemben [87]. 
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Ipari keretek között a minőségellenőrzésben, egyes anyagok (elsősorban fémek) 

anyaghibáinak kiszűrésére is használják. Röntgen-átvilágítással, roncsolásmentes anyag-

vizsgálattal mutatják ki a kész termékeken szabad szemmel nem látható anyaghibákat.  

Ugyancsak röntgensugarakat használnak egyes restaurálásokon elem-analitikai 

vizsgálatokhoz, ahol radiográfiás és diffrakciós módszerekkel végeznek például kormeg-

határozást, de a képekről készült röntgenfelvételekkel kideríthető az is, hogy egy festő 

hányszor festette át az adott képet. 

A kémiai analitika több területén is alkalmaznak röntgensugarakat, a diffrakciós 

módszerek mellett ilyenek pl. a röntgen-spektroszkópia vagy a röntgen-fluoreszcencia. 

A röntgendiffrakciót, mint analitikai módszert, elsősorban különböző vegyületek 

szilárd fázisú szerkezetvizsgálatára használják. Alapvetően két ága létezik, az egykristály 

és a pordiffrakció. A két módszer felhasználásában és méréstechnikájában is elkülönül 

egymástól. A legfontosabb különbségek a két módszer között, hogy mint az elnevezés is 

mutatja, az egyik esetben a minta egy egykristály, a másik esetben pedig néhány 

milligrammnyi mennyiségű minél finomabb eloszlású por. Természetesen ez különböző 

minta-előkészítést igényel, és a mérés során nyerhető információ is eltérő.  

Az egykristály-diffrakciós szerkezetvizsgálat során háromdimenziós képet 

nyerhetünk a mért kristályt alkotó atomokról, vagyis a vizsgálandó anyagról atomi 

felbontású képet kaphatunk. Az egykristály röntgendiffrakciót a kristályok 

finomszerkezetének vizsgálatára használják.  

A pordiffrakciós vizsgálatok során elegendő ugyan a polikristályos minta, azonban 

a kapott kép is csak egydimenziós információt hordoz. Mivel minden anyag minden 

kristályos fázisának a pordiagramja különböző, emiatt gyakran alkalmazzák a polimorfia 

szűrésére, stabilitási vizsgálatokban vagy a minőség-ellenőrzés során (mind a kiindulási 

anyagok, mind a termékek esetében).  

Újabban a pordiffrakciós eredményekből kiindulva határoznak meg kristály 

szerkezetet. Azonban ez a terület még további fejlődés előtt áll. 
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2.5. Alkalmazott mérési technikák leírása 
 

A 1H és 13C NMR spektrumokat Bruker DRX 500 spektrométerrel mértük CDCl3 

illetve DMSO[D6] oldószerben, 5 mm-es csőben, 500 (1H-ra) és 125 (13C-ra) MHz 

frekvencián.  A mágnes terének stabilizálását az oldószer deutérium-rezonancia jelének 

telítésével értük el (lock). Belső standardként tetrametil-szilánt (TMS) használtunk. A 

DEPT spektrumokat az általános módon rögzítettük, a Θ = 135°-os pulzusokat használtuk 

a CH/CH3 és a CH2 jelek szétválasztására „felfelé” és „lefelé”. A 2D-HSC, 2D-HMBC és 

2D-COSY spektrumokat a standard Bruker pulzusprogramok felhasználásával mértük. 

Az alkalmazott pulzus Fourier-transzformációs NMR mérések során a gerjesztés 

négyszög energiaprofillal rendelkező ms-os pulzussal történik, amelyek néhány kHz 

tartományban nem szelektíven gerjesztik az atomokat. A különböző δ-nak megfelelő 

frekvenciával relaxáló spinek (magrendszerek) által generált jelből (FID) nyerjük ki 

Fourier-transzformációval a hagyományos spektrumokat. 

Az NMR spektrumokban megjelenő kémiai eltolódásokat a 3.1.-3.4. táblázatokban 

foglaltam össze.  

Az egykristály röntgendiffrakciós mérések többségét a Chinoin Rt. Preklinikai 

Fejlesztés Analitikai Laboratóriumában végeztem egy Rigaku AFC6S típusú négykörös 

diffraktométeren. Ez alól kivétel a 6 és a 8 vegyületek, melyeket a Magyar Tudományos 

Akadémia, Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai Intézetében, illetve a sanofi aventis 

vállalatcsoport Montpellier-i telephelyén sikerült megmérni. Az MTA-KKK-ban egy 

Rigaku R-Axis Rapid, Montpellier-ben pedig egy Enraf-Nonius KappaCCD típusú 

diffraktométeren történt az adatgyűjtés. 

A Rigaku AFC6S diffraktométerrel történt méréskor az adatkészlet gyűjtése ω-2θ 

üzemmódban, grafittal monokromatizált CuKα (λ = 1,54180 Å) sugárzást használva 

végeztük. A cellaparamétereket 20 reflexió pozíciójából, a legkisebb négyzetek 

módszerével számítottuk ki. A 150 reflexiónként újramért három referencia reflexió a 

kristály bomlásának mértékét adta meg. Az adatredukcióhoz az MSC-AFC Diffractometer 

Control Software programot [88] használtuk. A röntgensugár-abszorpció korrekcióját a 

ψ-scan adatokból számítottuk [89]. 

A szerkezetmegoldáshoz a teXsan [90] ill. a WinGX [91] programcsomagot 

használtam, SHELXS [92], SIR92 [93], illetve Patterson - módszerrel [94]. A 
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hidrogénatomok koordinátáit standard geometriát feltételezve számítottam ki, és az ún. a 

„riding” modellel finomítottam pozíciójukat.  

A szerkezetfinomítást minden esetben a SHELXL-97 programmal [95] teljes 

mátrixon, F2-re számoltam. A reflexiókat az alábbi képlettel súlyoztam: 

bPaPF
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o ++
= 22 )()(
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3
2 22

co FF
P

+
=  

ahol Fo a mért szerkezeti tényező, a és b paraméterek. 

A hőmozgási ellipszoidokat szemléltető ábrákat az ORTEP-3 [96], a kristályrácsok 

szerkezetét és az intermolekuláris kölcsönhatásokat bemutató ábrákat pedig a MERCURY 

[97] programokkal készítettem.  

A mért vegyületek adatgyűjtési, a kristályra jellemző és a szerkezetfinomítási 

paramétereit a 3.5.-3.8. táblázatokban gyűjtöttem össze. Az ott szereplő paramétereket az 

alábbi képletekkel számítottam: 

• Rint jelöli, hogy mennyire egyeznek meg a szimmetria-ekvivalens reflexiók mért 

intenzitásai: 
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• R1 és wR2 a modellből számított és a mért szerkezeti tényezők egyezését fejezi ki: 
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ahol Fc a modellből számított szerkezeti tényező. 

 

• S (goodness of fit) a mért Fo és a számított Fc illeszkedésének a meghatározásánál 

figyelembe veszi az alkalmazott paramétereknek a számát is: 
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ahol n a reflexiók, p a paraméterek száma. 
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2.6. A kristályszerkezetet összetartó nem-kovalens 
kölcsönhatások leírása 

 

A kristályszerkezetek felépítésében nagy szerepe van az elsőrendű – szerves 

molekulák esetén elsősorban a kovalens – kötések mellett a gyengébb kölcsönhatásoknak 

is. Ilyenek például a datív kötés, a hidrogénkötés vagy a különböző aromás-aromás 

kölcsönhatások. Ezek közül az utóbbi kettőt ismertetem bővebben, mert a vizsgált 

kristályokban azok fordulnak elő. 

 

A hidrogénkötés 
 

A hidrogénkötés feltétele, hogy a hidrogénatom egy nagy elektronegativitású D 

atomhoz kovalensen kapcsolódjék (ezt nevezzük donornak), akkor nem-kovalens 

kölcsönhatás jön létre egy másik, szintén nagy elektronegativitású, nemkötő elektronpárral 

rendelkező A atommal, amely a térben közel helyezkedik el (ezt akceptornak nevezzük) 

[99].  

A korábbi elképzelések szerint az D–H···A hidrogénkötésben szereplő D és A 

elemek nagy elektronegativitásúak, lehetnek azonosak vagy eltérőek is. Az D–H···A 

hidrogénkötésben a hidrogén és az A akceptor atomok közötti távolság hosszabb, mint a 

kovalens kötéshossz, viszont rövidebb, mint a van der Waals rádiuszaik összege. 

Manapság már az erős hidrogénkötések mellett a gyengébb [100] C–H···A [101] 

vagy D–H···C [102] kölcsönhatásokat is elfogadják, mint hidrogénkötéseket [103, 104], és 

azok létezését már elméleti számításokkal is bizonyították [105]. 
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Az aromás-aromás π–π és D–H···π kölcsönhatások 

 

A hidrogénkötések mellett a leggyakrabban előforduló nem-kovalans kölcsönhatás 

az aromás csoportok között kialakuló aromás–aromás vagy π–π kölcsönhatás [106]. Az 

aromás csoportok többféleképpen állhatnak egymáshoz képest (2.12. ábra). Amennyiben 

az aromás gyűrűk egymástól 3,3-3,8 Å távolságra párhuzamosan helyezkednek el, 

π-stacking kölcsönhatás lép fel. Ha a gyűrűk T alakú elrendezéssel merőlegesek egymásra, 

akkor C–H···π kölcsönhatás alakul ki [108]. 

 

             
Párhuzamos, „face-to-face”  elcsúsztatott, „offset” T-alakzat 

tökéletes elrendeződés párhuzamos elrendeződés „point-to-face” 

  π-stacking, π–π kölcsönhatások  C–H···π kölcsönhatás 

2.12. ábra Az aromás csoportok párhuzamos és merőleges elrendeződése [106] 
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3. Eredmények, a vizsgált ferrocén-származékok bemutatása 
 

A szerkezetvizsgálat során első lépésben, az NMR-spektroszkópiás vizsgálattal az 

anyagminták egységességét ellenőriztük, és a keletkezett molekulák szerkezetét – 

elsősorban térszerkezetét – határoztuk meg. A második lépés, a röntgendiffrakciós 

vizsgálatok célja az előbbiek alátámasztása, a pontos molekula- és kristályszerkezet, a 

másodlagos kölcsönhatások, valamint a szerkezet kvantitatív adatainak (kötéshosszak, 

-szögek, stb.) meghatározása volt. 

A munkám során vizsgált vegyületek a ferrocenil részletek, és azok 

szubsztituenseinek száma alapján két nagyobb csoportra oszthatóak. Az első csoportba 

tartoznak az egy ferrocenil részletet tartalmazó, a ferrocént tekintve monoszubsztituált 

vegyületek, amelyek a molekula többi részének szerkezete alapján további alcsoportokra 

oszthatóak. A másik nagy csoport a ferrocénen 1,1’ helyzetben diszubsztituált, két 

ferrocenil és két diazabutadién egységet tartalmazó, makrociklusos vegyületek.  

Az első csoport vegyületeinek molekulái önmagukban aszimmetrikusak, míg a 

makrociklusos vegyületek maguk is nagy szimmetriájú molekulákból állnak. Viszont ezek 

a szimmetriák nem mindig jelennek meg tényleges szimmetriaként a kristályban.  

Az általam vizsgált monoszubsztituált ferrocén-származékok az előállítás módja, és 

az ebből adódó szerkezeti különbségek alapján további alcsoportokba sorolhatóak. Az 

egyik alcsoportot a központi elemként pirazolin vagy pirazol gyűrűt tartalmazó vegyületek 

(2 és 3) alkotják. A második alcsoportba azon kéntartalmú vegyületek tartoznak, amelyek 

dimetil-acetiléndikarboxiláttal (DMAD) végrehajtott reakcióban keletkeznek (4, 5 és 6). A 

dolgozatban ismertetem még a 7 számmal jelölt triazol-származék szerkezetét, amely a 3 

pirazolhoz hasonló annyiban, hogy szintén nitrogén-tartalmú, öttagú aromás gyűrű alkotja 

a molekula központi részét. Azonban az eltérő helyzetben és eltérő csoportokkal való 

szubsztitúció valamint a pirazol és a triazol gyűrűk különbsége miatt a molekula- és 

kristályszerkezet is eltérő, ezért az utóbbi vegyületet külön fejezetben tárgyalom.  

A másik nagy fejezet (3.2. fejezet) a makrociklusos vegyületek leírását tartalmazza 

(8, 9 és 10). A meghatározott szerkezeteket növekvő bonyolultság szerint rendeztem sorba. 

Az első kettő (8 és 9) tetraszubsztituált makrociklusos vegyület, a harmadik (10) pedig egy 

diszubsztituált makrociklus monopalládium komplexe.  

A dolgozatban szereplő vegyületek krisztallográfiai és NMR adatait tartalmazó 

táblázatokban is ennek megfelelő csoportosításban szerepelnek, ezzel is megkönnyítve az 

adatok összehasonlítását. 
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3.1. ábra Az 1 vegyület molekulaszerkezete 

 

Már a szakdolgozatom elkészítésekor is ferrocén-származékok szerkezetét 

vizsgáltam egykristály röntgendiffrakcióval. Az ott leírt vegyületek közül egyet, az 1 

számmal jelöltet (3.1. ábra) fontosnak tartom bemutatni, mert annak szerkezete nagyban 

hasonlít az e dolgozatban szereplő 2 (3.3. ábra) vegyületéhez. 

A következő oldalakon található táblázatokban a vizsgált vegyületek 

krisztallográfiai paramétereit és NMR adatait foglaltam össze.  
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3.1. táblázat A pirazolin- és pirazolszármazékok jellemző 1H és 13C NMR adatai 
 1 – 1H 2 – 1H 3 – 1H 1 – 13C 2 – 13C 3 – 13C 
C(1-5)H (Cp) 4,14 4,24 4,13 69,0 69,6 70,5 
C(6, 9)H (Cp) 4,06; 4,50 4,21; 4,58 4,27 68,3; 70,4 66,5; 70,1 69,4 
C(7, 8)H (Cp) 4,05; 4,10 3,91; 4,13 4,20 66,9; 68,2 68,6; 69,2 68,0 
C(10) (Cp) – – – 89,6 88,9 75,5 
C(11)H (pir.) 5,65 5,49 – 57,1 58,8 143,4 
C(14) (pir.) – – – 150,1 154,1 151,6 
C(15)H2 (pir.)a 3,60; 3,70 3,85; 4,04 7,01 40,5 42,4 104,1 
C(16) (N-aril) – – – 156,4 149,3 141,1 
C(17, 21)H (N-aril) –; 7,34 7,24 7,41 –; 109,7 113,2 127,2 
C(18, 20)H (N-aril) 8,17; 7,47 8,07 7,52 147,7; 137,3 126,5 129,8 
C(19)H (N-aril) 6,63 – 7,49 114,4 138,5 129,1 
C(22) (Ph) – – – 125,9 132,3 124,9 
C(23, 27)H (Ph) 7,78 7,94 7,71 127,9 127,4 127,5 
C(24,26)H (Ph) 6,98 7,53 6,54 114,6 129,8 116,2 
C(25)H (Ph) – 7,49 – 160,9 130,8 158,2 
OC(28)H3 3,86 – – 55,8 – – 
OH – – 9,53 – – – 

a: Két dd (2×1H), 2J: 16,8 Hz az 1 és 17,9 Hz a 2 vegyületre,  
3J(magasabb eltolódású dd): 4,4 Hz az 1 és, 4,0 Hz a 2 vegyületre, 
3J(alacsonyabb eltolódású dd): 11,3 Hz az 1 és 11,5 Hz a 2 vegyületre; 

s (1H) a 3 vegyületre. 
 
 
 

3.2. táblázat A kéntartalmú vegyületek jellemző 1H és 13C NMR adatai 
 4 – 1H 5 – 1H 6 – 1H 4 – 13C 5 – 13C 6 – 13C 
C(1-5)H (Cp) 4,31 4,35 4,18 70,3a 70,4 70,2 
C(6, 9)H (Cp) 4,66; 4,91 4,77; 4,83 4,72 67,9; 70,3a 69,0; 69,6 68,4 
C(7, 8)H (Cp) 4,52; 4,54 4,59 4,46 72,1; 72,5 72,7 70,3 
C(10) (Cp) – – – 79,1 78,4 82,9 
N=C(11)CH3  – – – 185,2 187,1 166,1 
N=C-C(12)H3  2,30 2,23 2,28 18,6 18,4 16,8 
=C(15)-S/C(15)=S – – – 184,6 163,1 157,6 
C(17)=O (gyűrű)  – – – 174,8 167,8 166,9b 
=C(18/19)- quat.  – – – 137,8 141,6 144,7 
C=C(18/19)H 6,07 6,50 6,61 103,2 111,4 114,3 
C(20)=O (észter)  – – – 164,5 160,7 166,9b 
OC(21)H3  3,51 3,84 3,76 52,4 53,8 53,2 
SC(22)H3 2,70 2,52 – 15,3 14,9 – 

a, b: átfedő jelpárok. 
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3.3. táblázat A 7 vegyület jellemző 1H és 13C NMR adatai 

 1H 13C 
C(1-5)H (Cp) 4,15c 70,3 
C(6, 9)H (Cp) 3,65 70,9 
C(7, 8)H (Cp) 4,37 72,9 
C(10) (Cp) – 72,5 
=C(11)H  7,89 143,8 
C(12) – 119,7 
C(14) (triazol) – 132,1 
C(15) (triazol) – 139,3 
C(16)=O – 162,3 
C(17)H2 (etil)a 4,15c 61,9 
C(18)H3 (etil)a 1,18 13,3 
C(19, 21)=O  – 160,2; 157,9 
OC(20, 22)H3

b 3,84; 3,96 52,8; 53,3 
a: etil csoport jelei, J = 7,3 Hz, 
b: 2×s (2×3H) 
c: átfedő jelek. 
 
 
 
3.4. táblázat A makrociklusos vegyületek jellemző 1H és 13C NMR adatai 

 8 – 1H 9 – 1H 10 – 1H 8 – 13C 9 – 13C 10 – 13C 
C(7/8)H3 

a 2,42 1,02 2,37 16,1 12,6 21,8 
C(7)H2 b – 2,12; 3,46 – – 23,5 – 
=C(6)R – – – 164,8 167,3 177,7 
C(1, 4)H 5,04; 4,15 5,27; 4,22 6,79d; 4,75 69,0c; 69,9 68,2c; 69,2 72,1; 69,9 
C(2, 3)H 4,48; 4,63 4,31; 4,72 4,34; 4,60 72,6; 71,3 69,4; 70,5 71,1; 73,4 
C(21/41, 24/44)H  – – 5,16 – – 74,0 
C(22/42, 23/43)H – – 4,44 – – 72,4; 72,6 
=CH (26) – – 9,88 – – 164,9 
C(51) – – – – – 165,0 
C(52)=O – – – – – 173,7 
C(53)H2 – – 3,84; 3,93 – – 59,9 
C(54)H3 – – 0,94 – – 14,5 
C(61) – – – – – 161,8 
C(62)=O – – – – – 164,5 
C(63)H2 – – 4,21 – – 60,6 
C(64)H3 – – 1,29 – – 14,5 
a: a 8 vegyületben a C(17), C(27), C(37), C(47) atomok jelei, a 9 vegyületben a C(18), 

C(28) atomok jelei; a 10 vegyületben a C(17) és C(37) atomok jelei;  
b a 9 vegyületben a C(17) és C(27) atomok jelei; 
c: C(1) közel van (s-cisz) a koplanáris N-hez;  
d: C-3; a közeli palladolgyűrű árnyékolást csökkentő hatása tükröződik. 
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3.5. táblázat A pirazolin- és pirazolszármazékok (1-3) röntgendiffrakciós adatai 

 1 2 3 
Kristálytani adatok    
Összegképlet C25H23FeN3O C25H21FeN4O2 C25H20FeN2O 
Molekulatömeg  437,31 451,30 420,28 
Kristály mérete / mm 0,45 × 0,15 × 0,12 0,50 × 0,30 × 0,10 0,75 × 0,25 × 0,07  
Kristály színe, alakja narancs, tű sárga, lap narancs, lap 
Kristályrendszer  monoklin monoklin rombos 
Tércsoport P 21/c P 21/n P 212121 
a/Å 
b/Å 
c/Å 

7,420(2) 
16,331(2) 
17,004(2) 

17,347(2) 
6,000(4) 
19,524(2) 

13,04(2) 
25,17(2) 
5,94(2) 

α/° 
β/° 
γ/° 

90 
90,43(1) 
90 

90 
94,984(9) 
90 

90 
90 
90 

Térfogat / Å3 2060,5(6)  2024,3(2)  1949(6)  
Z 4 4 4 
Sűrűség (számított)/g.cm-3 1,410  1,481  1,432  
Adatgyűjtés    
Diffraktométer Rigaku AFC6S Rigaku AFC6S Rigaku AFC6S 
Sugárzás, λ / Å Cu-Kα, (1,5418) Cu-Kα, (1,5418) Cu-Kα, (1,5418) 
Hőmérséklet, K 293 293 293 
Abszorpciós koefficiens, μ 6,035 mm-1 6,202 mm-1 6,345 mm-1 
F(000) 912 936 872 
θ-adatgyűjtési tartomány 3,75-75,17° 3,27-66,59° 3,82-66,73° 
Mért reflexiók 8884 3628 3818 
Független reflexiók 4109  3503  3221 
Rint 0,1612 0,0873 0,2688 
Észlelt reflexiók [I>2σ(I)] 1720 1344 1195 
Adatteljesség (θ) 96,5 % 97,9 % 95,2 % 
Finomítás paraméterei    
Reflexiók/paraméterek 
száma 4109 / 364 3503 / 281 3221 / 263 

Extinkciós koefficiens  0,0055(3) 0,0025(2) – 
Abszorpció korrekció empirikus  empirikus empirikus 
Max./min. transzmisszió 0,994; 0,699 1,000; 0,351 1,000; 0,360 
R1, wR2 [I>2σ(I)] 0,0607; 0,1086 0,0545; 0,1639 0,0810, 0,1874 
Illesztés jósága, S 0,897 0,913 0,927 
Flack paraméter – – 0,021(17) 
A legnagyobb és legkisebb 
elektronsűrűségi érték 0,33 és -0,34 e.Å-3 0,37 és -0,48 e.Å-3 0,43 és -0,31 e.Å-3 
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3.6. táblázat A kéntartalmú vegyületek (4-6) röntgendiffrakciós adatai 

 4 5 6 
Kristálytani adatok    
Összegképlet C19H19FeN3O3S C19H19FeN3O3S C18H17FeN3O3S 
Molekulatömeg  425,3 425,3 441,3 
Kristály mérete (mm) 0,30 × 0,30 × 0,20 0,60 × 0,40 × 0,10 0,99 × 0,45 × 0,41 
Kristály színe, alakja narancsvörös, lap vörös, lap vörös, töredék 
Kristályrendszer  monoklin monoklin triklin 
Tércsoport P 21/n P 21/n P -1 
a/Å 
b/Å 
c/Å 

11,117(2) 
10,178(2) 
17,322(2) 

11.710(6) 
9.583(2) 
17.61(2) 

8,262(3) 
10,233(3) 
12,017(3) 

α/° 
β/° 
γ/° 

90 
104.23(2) 
90 

90 
104.91(4) 
90 

71,32(1) 
70,35(1) 
80,03(1) 

Térfogat/Å3 1899,7(5) 1910(2) 904,1(5) 
Z 4 4 2 
Sűrűség (számított)/g.cm-3 1,487  1,479  1,511  
Adatgyűjtés    
Diffraktométer Rigaku AFC6S Rigaku AFC6S Rigaku R-Axis Rapid 
Sugárzás, (λ/Å) Cu-Kα, (1,5418) Cu-Kα, (1,5418) Mo-Kα, (0,71070) 
Hőmérséklet, K 293 293 293 
Abszorpciós koefficiens 7,606 mm-1 7,565 mm-1 0,972 mm-1 
F(000) 880 880 440 
θ-adatgyűjtési tartomány 4,30-66,75° 4,10-66,73° 3,19-27,48° 
Mért reflexiók 6852 6914 43676 
Független reflexiók 3353  3282  4159 
Rint 0,1362 0,1352 0,0314 
Észlelt reflexiók [I>2σ(I)] 1538 1347 3473 
Adatteljesség (θ) 96,9 % 97,4 % 99,9 % 
Finomítás paraméterei    
Reflexiók/paraméterek 
száma 3252 / 245 3282 / 247 4159 / 235 

Extinkciós koefficiens  0,0044(3) – – 
Abszorpció korrekció empirikus empirikus numerikus 
Max./min. transzmisszió 0,996; 0,680 0,993; 0,319 0,854; 0,499 
R1, wR2 [I>2σ(I)] 0,0581; 0,1204 0,0689; 0,1369 0,0386; 0,1078 
Illesztés jósága, S 0,889 0,828 1,105 
A legnagyobb és legkisebb 
elektronsűrűségi érték 0,42 és -0,73 e.Å-3 0,43 és -0,59 e.Å-3 0,73 és -0,23 e.Å-3 
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3.7. táblázat A 7 vegyület röntgendiffrakciós adatai 
 7 
Kristálytani adatok  
Összegképlet C21H21FeN3O6 
Molekulatömeg  467,3 
Kristály mérete (mm) 0,75 × 0,40 × 0,25  
Kristály színe, alakja vörös, hasáb 
Kristályrendszer  monoklin 
Tércsoport P 21/c 
a/Å 
b/Å 
c/Å 

10,833(1) 
10,425(2) 
18,458(3) 

α/° 
β/° 
γ/° 

90 
91,38(1) 
90 

Térfogat/Å3 2084,0(3) 
Z 4 
Sűrűség (számított)/g.cm-3 1,489 
Adatgyűjtés  
Diffraktométer Rigaku AFC6S 
Sugárzás, (λ/Å) Cu-Kα, (1,5418) 
Hőmérséklet/K 293 
Abszorpciós koefficiens 6,19 mm-1 
F(000) 968 
θ-adatgyűjtési tartomány 4,08-75,21° 
Mért reflexiók 4198 
Független reflexiók 3811 
Rint 0,2418 
Észlelt reflexiók 1042 
Adatteljesség (θ) 88,4 % 
Finomítás paraméterei  
Reflexiók/paraméterek 
száma 3811 / 284 

Extinkciós koefficiens  0,0121(8) 
Abszorpció korrekció empirikus 
Max./min. transzmisszió 0,997; 0,509 
R1, wR2 [I>2σ(I)] 0,0698; 0,1521 
Illesztés jósága, S 0,942 
A legnagyobb és legkisebb 
elektronsűrűségi érték 0,39 és -0,45 e.Å-3 
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3.8. táblázat A makrociklusos vegyületek (8-10) röntgendiffrakciós adatai 
 8 9 10 
Kristálytani adatok    
Összegképlet C28H28Fe2N4 C32H36Fe2N4 C42H38PdFe2O8N4 
Molekulatömeg  532,24 588,35 944,88 
Kristály mérete (mm) 0,3 × 0,2 × 0,2 1,0 × 0,1 × 0,1 0,43 × 0,10 × 0,05 
Kristály színe, alakja vörös, töredék vörös, tű sötétvörös, tű 
Kristályrendszer  monoklin tetragonális triklin 
Tércsoport P 21 I 41/a P -1 
a/Å 
b/Å 
c/Å 

9,7544(1) 
10,2327(2) 
12,2364(2) 

25,055(2) 
25,055(2) 
8,90(2) 

12,675(2) 
14,630(2) 
11,820(2) 

α/° 
β/° 
γ/° 

90 
102,93(1) 
90 

90 
90 
90 

102,14(1) 
113,48(1) 
87,46(1) 

Térfogat/Å3 1190,38(3) 5586(8) 1963,6(5) 
Z 2 8 2 
Sűrűség (számított)/g.cm-3 1,485 1,399 1,608 
Adatgyűjtés    
Diffraktométer Enraf-Nonius Kappa CCD Rigaku AFC6S Rigaku AFC6S 
Sugárzás, (λ/Å) Mo-Kα, (0,71070) Cu-Kα, (1,5418) Cu-Kα, (1,5418) 
Hőmérséklet/K 293 293 293 
Abszorpciós koefficiens 1,243 mm-1 8,533 mm-1 9,995 mm-1 
F(000) 552 2464 972 
θ-adatgyűjtési tartomány 1,71-25,03° 3,53-66,41° 3,10-66,75° 
Mért reflexiók 8261 4790 7142 
Független reflexiók 4811 2275 6806 
Rint 0,0288 0,2296 0,1057 
Észlelt reflexiók [I>2σ(I)] 4044 788 2639 
Adatteljesség (θ) 99,6 % 92,1 % 97,9 % 
Finomítás paraméterei    
Reflexiók/paraméterek 
száma 4168/339 2275/175 7779/520 

Extinkciós koefficiens - 0,00045(2) - 
Abszorpció korrekció - empirikus empirikus 
Max./min. transzmisszió - 0,992 / 0,817 0,994 / 0,692 
R1, wR2 [I>2σ(I)] 0,0278; 0,0726 0,0653; 0,0883 0,0600; 0,1306 
Illesztés jósága, S 0,891 0,832 0,917 
A legnagyobb és 
legkisebb elektronsűrűségi 
érték 

0,26 és -0,23 e.Å-3 0,30 és -0,37 e.Å-3 1,26 és -1,73 e.Å-3 
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3.1. A monoszubsztituált ferrocénszármazékok 

3.1.1. A pirazolin és pirazol gyűrűt tartalmazó vegyületek 
 

A központi helyen nitrogén-tartalmú heterociklust tartalmazó, pirazolin- vagy 

pirazol-származékok közé a 2 (3.3. ábra) és a 3 (3.5. ábra) vegyületek sorolhatóak. A 2 

vegyülethez nagyon hasonló szubsztituenseket tartalmaz az általam korábban vizsgált, e 

dolgozatban 1 számmal jelölt vegyület, amely szintén egy pirazolinszármazék. Ezért a 2 

vegyület szerkezetét a nagyon hasonló, már korábban leírt 1 (3.1. ábra) vegyülethez 

hasonlítva mutatom be, a 3 szerkezetét pedig ezután, a másik kettőhöz hasonlítva. Az e 

fejezetben szereplő vegyületek előállítása, képlete és számozása a 3.2. ábrán látható. 

 

3.2. ábra A nitrogén-tartalmú vegyületek előállítása és számozása 

 

 

Az NMR-spektrumokból nyerhető információk 

 

Az 1 és 2 vegyületek 1H NMR spektrumában a pirazolin gyűrű jelei a telített CH 

csoportokra jellemző eltolódási tartományban jelennek meg. A gyűrű C11 és C15 

atomjainak 13C NMR-ben mérhető kémiai eltolódásai szintén sp3 hibridállapotú 

szénatomokra utalnak (3.1. táblázat). 

Az pirazolin gyűrűbeli delokalizáció hatására a gyűrűben lévő N13=C14 kettős 

kötés elektronjai részben a C14-re tolódnak át. Emiatt a C14 atomon megnő az 

elektronsűrűség, és a kötés megnyúlik. Ezt mutatja, hogy a C14 atom kémiai 

eltolódásértéke a 13C NMR spektrumban a nagyobb erőterek, azaz a kisebb 
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eltolódásértékek felé tolódik el (δ = 154,1 ppm), és ennek megfelelően a N13-C14 

kötéshossz az 1-ben 1,291(6) Å, a 2-ben pedig 1,303(6) Å.  

A 3 vegyület 1H NMR spektrumában megjelenik a pirazol gyűrű C(15)H atomjához 

tartozó szinglett. A 13C NMR spektrumban a fenil- és ferrocenil-csoportok jelei mellett 

megjelennek a pirazol gyűrűre jellemző (C11, C14, C15) széneltolódások (3.1. táblázat). 

Mindhárom vegyület spektrumában megfigyelhető, hogy a ferrocén szubsztituált 

ciklopentadienil gyűrűjében a C/H6-C/H9 és a C/H7-C/H8 atompárok kémiailag és 

mágnesesen is ekvivalensek. Tehát ezekben a molekulákban megengedett a ferrocenil 

csoport szabad forgása. Hasonlóan, a nem vagy para helyzetben szubsztituált fenil 

csoportoknál is megfigyelhetjük a spektrumjelek kiátlagolódását, vagyis oldat fázisban 

ezek a gyűrűk is szabadon foroghatnak. 

 

 

A pirazolin- és pirazol-származékok térszerkezetének elemzése 

Az 1 és a 2 vegyületek molekulaszerkezetei, intramolekuláris kölcsönhatások 

 

A korábban leírt 1 (3.1. ábra) vegyület is a 2-höz (3.3. ábra) hasonlóan 

2-pirazolin-származék. Mindkét esetben a központi heterociklus háromszorosan 

szubsztituált; a C11 atomon egy ferrocenil-, a C14 és a N12 atomokon keresztül pedig egy-

egy fenilcsoport kapcsolódik hozzá. A két vegyület összetételét tekintve csupán annyiban 

különbözik, hogy a központi nitrogén-tartalmú gyűrűhöz eltérő aromás csoportok 

kapcsolódnak. A molekulák ilyen nagy mértékű konstitúcióbeli hasonlósága miatt a 

térszerkezetükben is hasonlóan nagyfokú egyezés várható.  

A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján a központi pirazolin gyűrű minkét esetben 

boríték szerkezetet vesz fel, és mindkét molekulában a C11, a ferrocénhez kapcsolódó 

atom emelkedik ki a másik négy atom síkjából. Ez a torzulás eltérő mértékű a két 

molekulában, a 2 vegyületben a C11 atom mindössze 0,12(1) Å távolságra helyezkedik el a 

másik négy atomra illesztett síktól, tehát a gyűrű majdnem sík. Az 1 vegyületben nagyobb 

mértékben torzul a gyűrű, a C11 atom távolsága az előbb említett síktól 0,29(1) Å. Az erre 

vonatkozó torziós szögeket a 3.9. táblázat tartalmazza.  
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3.3. ábra A 2 vegyület molekulaszerkezete 

 

Megemlítendő különbség még a két pirazolin gyűrű között, hogy a két vegyületben 

ez a gyűrűtorzulás eltérő irányú. Míg az 1 vegyületben a ferrocenil csoport kerül axiális és 

a hidrogénatom ekvatoriális helyzetbe, addig a 2 vegyületben épp a fordított helyzet 

valósul meg, és a ferrocenil kerül ekvatoriális, a hidrogénatom pedig axiális helyzetbe 

(3.4. ábra). Ez az irányultság az egész molekula alakjának kialakításában is szerepet 

játszhat.  

A molekulát alkotó gyűrűk elhelyezkedésében is különbségek figyelhetőek meg. Az 

1 vegyületben a központi pirazolin gyűrű négy egy síkban levő atomjára (N12, N13, C14, 

C15) illesztett sík szinte egybeesik az α-piridil és fenil csoportok síkjaival, az előbbivel 

6,4(4)°, az utóbbival pedig 4,3(3)°-os szöget zár be. Ezzel szemben a 2 vegyületben a 

pirazolin gyűrű fent említett atomjaira illesztett sík 16,8(4)°-os szöget zár be az N12 

atomhoz kapcsolódó para-nitrofenil, és 12,9(5)°-os szöget a C14 atomhoz kapcsolódó fenil 

csoportokkal, tehát a gyűrűk kevésbé párhuzamosak, mint az előbbi vegyületben.  
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3.4. ábra Az 1 (balra) és a 2 (jobbra) vegyületek molekulaszerkezete a ferrocén tengelye 

felől nézve. A hidrogénatomokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem tűntettem fel 

 

A ferrocenil csoport ciklopentadienil gyűrűi mindkét esetben sík alkatúak, és közel 

párhuzamosak. A gyűrűkre illesztett síkok szöge az 1 vegyületben 2,3(4)°, a 2-ben pedig 

4,4(3)°. A ferrocén konformációja mindkét vegyületben gyakorlatilag fedettnek tekinthető 

(3.4. ábra).  

A pirazolin gyűrű sp3 nitrogénje donálja nemkötő elektronpárját a hozzá 

kapcsolódó szén- és nitrogénatomok felé. Ez abban nyilvánul meg, hogy az említett 

C16-N12 és N12-N13 kötés mindkét vegyületben rövidebb az egyszeres szén-nitrogén, 

illetve nitrogén-nitrogén kötéshez képest. A C16-N12 kötések az 1-ben 1,375(6) Å, a 2-ben 

pedig 1,367(7) Å, a N12-N13 kötések az előbbi sorrendben pedig 1,374(5) Å, ill. 

1,392(6) Å hosszúak. A nemkötő elektronpár delokalizációját mutatja, hogy a N12 atom 

piramidális szerkezete közel planárissá torzul, ami nitrogén körüli kötésszögek összegéből 

is látszik. A kötésszögek összege az 1 vegyületben 359(1)°, a 2 vegyületben pedig 357(1)°. 

Ez a csekély különbség, ha csak kis mértékben is, de szerepet játszhat a teljes molekulaalak 

kialakításában. 
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3.9. táblázat A pirazolin és pirazol vegyületek kötésekre vonatkozó adatai 
 1 2 3 

Kötéshosszak [Å]    
C10-C11 1,507(6) 1,497(8) 1,47(1) 
C11-N12 1,478(5) 1,054(7) 1,38(1) 
N12-N13 1,374(5) 1,392(6) 1,37(1) 
N13-C14 1,291(6) 1,303(6) 1,33(1) 
C14-C15 1,523(6) 1,483(8) 1,40(1) 
N12-C16 1,375(6) 1,367(7) 1,42(1) 
C14-C22 1,453(7) 1,439(8) 1,47(1) 
Kötésszögek [°]    
C10-C11-N12 111,0(4) 110,8(5) 123(1) 
C10-C11-C15 112,5(4) 115,6(5) 130(1) 
N12-C11-C15 100,0(4) 99,3(5) 106(1) 
C11-N12-N13 112,9(4) 113,0(4) 111(1) 
C11-N12-C16 126,2(4) 125,4(5) 129(1) 
N13-N12-C16 120,4(4) 118,6(5) 120(1) 
N12-N13-C14 109,2(4) 109,0(5) 106(1) 
N13-C14-C15 111,6(5) 112,6(6) 111(1) 
N13-C14-C22 124,1(5) 121,8(6) 120(1) 
C15-C14-C22 124,3()5 125,6(5) 128(1) 
Torziós szögek [°]    
C9-C10-C11-N12 103,2(5) -114,3(6) 138(1) 
C11-N12-C16-C(N)17 -12,2(8) -3,7(9) 124(1) 
N13-C14-C22-C23 -3,2(8) 15,4(9) 37(2) 
C15-C11-N12-N13 -18,0(5) -6,5(6) 2(1) 
C11-N12-N13-C14 11,7(6) 2,5(6) -2(1) 
N12-N13-C14-C15 0,7(6) 3,2(7) 1(1) 
N13-C14-C15-C11 -11,8(6) -7,3(7) 0(1) 
C14-C15-C11-N12 16,4(5) 7,7(6) -1(1) 
 

 

A 2 vegyületben megfigyelhető még a nitrocsoport elektronszívó hatása is, ami 

miatt a fenil gyűrűben a para helyzetű szén melletti kötések rövidebbek (1,365(8) Å és 

1,389(9) Å), az attól távolabbiak pedig megnyúlnak (1,407(8) Å és 1,410(8) Å) a 

szubsztituálatlan fenilcsoporthoz képest a megfelelő elektronsűrűség-eloszlás szerint [109]. 

A nitrocsoport jelenléte miatti elektroneloszlással magyarázható az is, hogy ebben a 

vegyületben a pirazolin és fenil gyűrűk közötti N12-C16 kötés rövidebb, a pirazolin 

gyűrűn belüli N12-N13 kötés pedig hosszabb, mint az 1-ben a megfelelő kötések, mert az 

N12 atom nemkötő elektronpárja erősebben húzódik a C16 atom felé és kevésbé a N13 

felé.  
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A 3 vegyület molekulaszerkezetének leírása 

A legnagyobb különbség a két típusú (2 és 3 vegyületek) szerkezet között éppen a 

központi gyűrűben van; míg a 2 egy pirazolin, addig a 3 egy pirazol gyűrűt tartalmaz. A 

két típusú gyűrű ugyan csak egyetlen kettős kötésben tér el egymástól, ez mégis nagyban 

befolyásolja e csoportok és az egész molekula lehetséges konformációit, azok 

valószínűségét.  

 
3.5. ábra A 3 vegyület molekulaszerkezete 

 

A pirazol gyűrűhöz kapcsolódó csoportok, főként az N12 atomhoz kötődő fenil 

szubsztituens miatt a mellette levő ciklopentadienil gyűrűvel 38,0(6)°-os szöget zár be. Az 

említett fenilcsoport sem koplanáris a pirazol gyűrűvel, az általuk bezárt szög 57,8(5)°. A 

pirazol gyűrű a másik, para-hidroxifenil gyűrű síkjával 35,4(5)°-os szöget zár be. Mindkét 

fenil teljesen sík. A N12 szubsztituált pirazol nitrogén atom planaritása ebben a 

molekulában is megfigyelhető, a nitrogén körüli kötésszögek összege 360(2)°. E pirazol-

származékban azonban a planaritás oka a központi aromás gyűrű. 

A ferrocenil részletben a ciklopentadienil gyűrűk gyakorlatilag párhuzamosnak 

tekinthetőek, a gyűrűkre illesztett síkok szöge 1,0(9)º, és szinte teljesen fedett 

konformációt vesznek fel. A molekulát alkotó egyes gyűrűkön belül megfigyelhető 

konjugáció, azonban a gyűrűk között nem (3.5. táblázat). Ez sztérikus hatásokra vezethető 

vissza.  
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Intermolekuláris kölcsönhatások 

 

A két pirazolin vegyület (az 1 és a 2) molekulaszerkezetének ilyen nagy 

hasonlósága ellenére a kristályszerkezetük mégis eltérő. Mindkét vegyület kristályaiban a 

molekulákat hidrogén-hidak tartják össze (3.10. táblázat és 3.11. táblázat).  

  
3.6. ábra A 1 vegyület kristályrácsa egy általános nézetből és a c tengely irányából. A 

hidrogénatomokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem tűntettem fel 

 

A 2 vegyületben a molekulák „halszálka” alakzatba rendeződnek (3.7. ábrán 

jobbra), ha a c tengely irányából nézzük. Hasonló elrendeződés figyelhető meg az 1 

vegyület kristályaiban is, bár a molekulák itt kicsit átfednek (3.6. ábrán jobbra). 

 

  
3.7. ábra A 2 vegyület kristályrácsa a b és a c tengely irányából (balra és jobbra). A 

hidrogénatomokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem tűntettem fel 
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3.10. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások az 1 vegyület kristályaiban 
Donor−H⋅⋅⋅Akceptor d(D−H) d(H⋅⋅⋅A) d(D⋅⋅⋅A) < (D−H⋅⋅⋅A) 

C18–H18⋅⋅⋅O1a 0,93 2,76 3,640(7) 158 
C24–H24⋅⋅⋅N17b 0,93 2,67 3,599(8) 174 
C7–H7⋅⋅⋅C24c 0,93 2,78 3,679(7) 164 

 a = -x+1, y+0,5, -z+0,5; b = -x+1, y-0,5, -z+0,5; c = -x+1, -y, -z+1. 
 

3.11. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások a 2 vegyület kristályaiban 
Donor−H⋅⋅⋅Acceptor d(D−H) d(H⋅⋅⋅A) d(D⋅⋅⋅A) < (D−H⋅⋅⋅A) 

C23–H23⋅⋅⋅O2a 0,93 2,60 3,23(1) 125 
C26–H26⋅⋅⋅C4b 0,93 2,71 3,50(1) 143 

C11–H11···π(Ph)c 0,98 2,56 3,48(1) 127 
C15–H15B···π(Ph)c 0,97 2,70 3,54(1) 150 

C27–H27···π(Cp1)c, 1 0,93 2,76 3,40(4) 135 
 a = -x, -y+1, -z;  b = –x+2, -y, -z+1;  c = x, y+1, z. 
 1: a C1-C5 atomok által alkotott Cp gyűrű 

 

A 3 vegyület kristályszerkezetének érdekessége, hogy a molekula maga akirális, de 

a kristály mégis királis. A kristályrács kialakulásakor a gyűrűk szabad forgása megszűnik, 

csak egyféle konformer épül be a kristályba, és királis kristályszerkezet alakul ki. Oldatban 

a gyűrűk a szén-szén kötések körül szabadon foroghatnak a kétféle planáris elrendeződés 

között, a szilárd fázis kialakulásakor azonban ez a forgás „befagyhat”. 

A kristályrácsban lehe-

tőség van klasszikus értelem-

ben vett (O–H···N) hidrogén-

híd kialakulására, és az meg-

valósul a hidroxilcsoport és a 

N13 atom között (3.12. 

táblázat). Az egymással 

hidrogén-híd kölcsönhatásban 

lévő molekulák egy láncba 

rendeződnek a c cellaél 

irányába eső 21 szimmetria-

tengely mentén (3.8. ábra). 

 

 
3.8. ábra A 3 vegyület molekulái hidrogén-hidas láncot 

alkotnak a c cellaél irányába eső 21 szimmetriatengely 

mentén 
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A hagyományos hidrogén-

hidak mellett C–H⋅⋅⋅O és C–H⋅⋅⋅C, 

illetve C–H⋅⋅⋅π kölcsönhatások is 

megfigyelhetőek, amelyeket a 

3.13. táblázatban foglaltam 

össze. 

A 2 vegyülethez hasonlóan 

a 3 kristályrácsában is 

megfigyelhető a ferrocenil és a 

többi aromás gyűrűk rétegződése. 

Ebben az esetben a rétegek az a-c 

síkkal párhuzamosan futnak 

(3.9. ábra).  

 
3.9. ábra A 3 vegyület kristályszerkezete a c cellaél 

irányából nézve. A hidrogénatomokat a jobb 

áttekinthetőség kedvéért nem tüntettem fel 

 

 

3.12. táblázat Hidrogén-híd kölcsönhatások a 3 vegyület kristályaiban 
Donor−H⋅⋅⋅Acceptor d(D−H) d(H⋅⋅⋅A) d(D⋅⋅⋅A) <(D−H⋅⋅⋅A) 

O1-H1A⋅⋅⋅N1a 0,82 2,093 2,898 167 
 a = -x+1.5, -y+2, z-0.5 
 

3.13. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások a 3 vegyület kristályaiban 
Donor − H⋅⋅⋅Acceptor d(D − H) d(H ⋅⋅⋅ A) d(D ⋅⋅⋅ A) <(D−H⋅⋅⋅A) 

C2–H2···C26a 0,93 2,88 3,69(2) 146 
C2–H2···π(OH–Ph)a 0,93 2,63 3,50(2) 124 

C23–H23···π(OH–Ph)b 0,93 2,63 3,31(2) 127 
C21–H21···π(Cp1)a, 1 0,93 2,58 2,83(3) 145 

C5–H5···π(Cp2)c, 2 0,93 2,56 3,41(2) 120 
 a = x+0,5, -y+0,5, -z+1;  b = -x+0,5, -y+1, z-0,5;  c = x-0,5, -y+0,5, -z+1. 
 1: a C1-C5 atomok által alkotott Cp gyűrű 
 2: a C6-C10 atomok által alkotott Cp gyűrű 
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3.1.2. A kéntartalmú, heterociklusos vegyületek  
 

Az e fejezetben szereplő (4-6) vegyületek sematikus rajza, előállítása és számozása 

a 3.10. és a 3.11. ábrán látható. A három vegyület molekulaszerkezete az atomok 

számozásával a 3.12., a 3.13. és a 3.14. ábrákon látható. 

 
3.10. ábra A 4 és 5 kéntartalmú vegyületek előállítása és számozása 

 
3.11. ábra A 6 kéntartalmú vegyület előállítása 

 

A molekulák szerkezetében a legfontosabb eltérések a heteroatomokat tartalmazó 

gyűrűk tagszámában, az őket alkotó atomok minőségében és egymáshoz viszonyított 

helyzetükben fedezhetőek fel. A 4 molekula egy öttagú, 2-imidazolon gyűrűt tartalmaz 

(3.12. ábra). Az 5 vegyület előállítása során pedig egy hattagú dihidropirimidinon gyűrű 

jött létre (3.13. ábra). Ezzel ellentétben a 6 vegyület (3.14. ábra) keletkezésekor egy más 

típusú gyűrűkondenzáció során, szintén öttagú, de a kénatomot is tartalmazó tiazolidon 

gyűrű alakult ki. A három vegyület közül a 4 és 5 keletkezése, és mind a molekula-, mind a 

kristályszerkezete nagyon hasonló. Ezért az előző fejezethez hasonlóan először ezt a két 
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anyag szerkezetét hasonlítom egymáshoz, majd ezekhez viszonyítva mutatom be a 6 

vegyület szerkezetét.  

 

Az NMR-spektrumokból nyerhető információk 

 

A vegyületek szerkezetét először NMR-spektroszkópiával vizsgáltuk. Már a 

spektrumokból is jól látszik a 4 és 5 molekulák nagy hasonlósága. A 1H-NMR 

spektrumban a H18 ill. H19 (a C18-hoz ill. C19-hez kapcsolódó hidrogénatom), a 13C-

NMR-spektrumban pedig csak a C18 és C19 szénatomok kémiai eltolódás értékei térnek el 

egymástól. Ezek éppen azok a pontjai a molekuláknak, ahol azok konstitúciója eltér. 

A vegyületek kevés hidrogénatomot tartalmaznak, emiatt a szerkezet felderítése 

NMR spektroszkópiai módszerekkel nehéz. A szerkezet pontosabb meghatározása 

érdekében a 2D-HSC és 2D-HMBC mellett 15N-HMBC vizsgálatokat is végeztünk. A N13 

atom kémiai eltolódása alacsonyabb, mint általában az sp2 hibridállapotú nitrogénatomoké 

(δ = 301 ppm), ez is alátámasztja a röntgendiffrakciós adatokból is megfigyelhető átfedést 

a N13 és a S1 atomok elektronrendszerei között, amelyet később részletesebben tárgyalok. 

A 4-5 és a 6 vegyület spektrumában a hasonló szerkezet ellenére nagymértékben 

eltérő kémiai eltolódásokat tapasztalhatunk a molekulák hasonló részleteit alkotó atomok 

jeleiben is. Az eltérő irányú elektroneltolódás miatt a C15 atomok eltolódásai között közel 

20 ppm különbség figyelhető meg, annak ellenére, hogy azonosak a szomszédos atomok. 

Szintén az eltérő tautomér egyensúly okozza a C11 atom ugyancsak 20 ppm-mel 

alacsonyabb eltolódását a 6 vegyületben, mert a N14 atom hibridállapota (4 és 5 

vegyületekben sp3, a 6 vegyületben sp2), és az ebből következő eltérő elektroneloszlás 

nagyban befolyásolja a C11 árnyékoltságát. Az NH hidrogénatom jele, mint az savanyú 

protonoknál általános, nem jelenik meg a 6 spektrumában. 

Ebben a csoportban is mindhárom vegyület esetében megfigyelhető a C/H6-C/H9 

és a C/H7-C/H8 atompárok jeleinek átfedése, vagyis az atomok páronként kémiailag és 

mágnesesen is ekvivalensek, ami a kémiai környezetek kiátlagolódására utal. Tehát 

ezekben a vegyületekben is szabadon forog a ferrocenil csoport. 
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A kéntartalmú vegyületek térszerkezetének elemzése 

A 4 és 5 vegyületek molekulaszerkezetei, intramolekuláris kölcsönhatások 

 

A két vegyület (4 és 5) összegképlete azonos rendelkezik (C19H19FeN3O3S), és a 

konstitúciójuk is csak egyetlen helyen tér el egymástól. A 4 vegyületben az öttagú 

gyűrűhöz a metoxikarbonil csoport egy metin (=CH-) részleten keresztül kapcsolódik, míg 

az 5 vegyületben ez a szénatom is beépül a gyűrűbe, így a metoxikarbonil csoport 

közvetlenül kapcsolódik a hattagú gyűrűhöz, és a metin csoport a gyűrűben szerepel.  

 
3.12. ábra A 4 vegyület molekulaszerkezete 

 

A molekulák kristályos fázisban mérhető térszerkezete is nagyon hasonló. A 

szubsztituált Cp gyűrű koplanárisnak mondható a hozzá kapcsolódó olefin részlettel (C11-

C12-N13-N14). A kilenc nemhidrogén atomra illesztett síktól (r.m.s.d. = 0,119 Å a 4 és 

r.m.s.d. = 0,107 Å az 5 vegyületben) a C12 atom van a legtávolabb (0,202(4) Å és 

0,166(5) Å). A szubsztituált Cp gyűrűre illesztett sík és az olefin atomokra illesztett síkok 

által bezárt szög 8,0(9)° és 12,2(13)°. A további konjugáció azonban sztérikus okok miatt 

nem tud megvalósulni, a heteroatomos gyűrű mindkét esetben közel merőleges az olefin és 

a Cp gyűrű síkjára. A fenti kilenc atomra illesztett sík 85,9(2)°-os szöget zár be az 

imidazolon (4), és 88,6(2)°-os szöget a pirimidon (5) gyűrű síkjával. Mindkét vegyületben 

úgy helyezkedik el a heterociklus, hogy a hozzá kapcsolódó metiltio-csoport kénatomja a 

ferrocenil vasatomhoz kerül közelebb. Ennek oka lehet, hogy a nagyobb térigényű 
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metoxikarbonil részlet így kerülheti el a szubsztituálatlan Cp gyűrűvel kialakuló térbeli 

közelséget. A molekulaszerkezetek további egyezése, hogy az észter részletek is hasonló 

helyzetbe kerülnek a molekula többi részéhez képest. Mindkét molekulában az 

észtercsoport és heterociklus síkjai közel merőlegesek egymásra (a 4 vegyületben a bezárt 

szög 65,0(3)°, az 5-ben pedig 67,6(3)°), és mindkettőben a karbonil oxigén (O2) atom 

kerül a C12 metilszén fölé. Az N14 atom körüli kötések, a három szubsztituens az aromás 

π6-delokalizáció miatt planárisan rendeződnek el. 

A ferrocén részlet mindkét molekulában a fedetthez közeli konformációt vesz fel, a 

Cp gyűrűk párhuzamosak, az általuk bezárt szög a 4 vegyületben 2,2(4)°, az 5-ben 2,2(6)°. 

 

 
3.13. ábra Az 5 vegyület molekulaszerkezete 
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3.14. táblázat A kéntartalmú vegyületek kötésekre vonatkozó adatai 
 4 5 6 
Kötéshosszak [Å]    
C10-C11 1,458(7) 1,466(9) 1,462(3) 
C11-C12 1,492(8) 1,489(9) 1,497(3) 
C11-N13 1,292(7) 1,275(8) 1,282(3) 
N13-N14 1,421(6) 1,439(6) 1,408(2) 
N14-C15 1,381(6) 1,351(7) 1,271(3) 
C15-N16 1,311(6) 1,313(7) 1,381(2) 
N16-C17 1,390(7) 1,404(8) 1,347(3) 
C17-O1 1,214(6) 1,221(7) 1,223(2) 
C17-C18 1,520(7) 1,430(9) 1,496(3) 
C18-C19 1,319(7) 1,342(8) 1,332(3) 
C18-N14 1,403(6) – – 
C19-N14 – 1,365(7) – 
C15-S1 1,706(5) 1,754(6) 1,775(2) 
S1-C22 1,803(6) 1,800(7) – 
S1-C18 – – 1,748(2) 
S1···N13 2,988(5) 2,848(6) 2,808(2) 
S1···O2 –  2,840(2) 
Kötésszögek[º]    
C10-C11-N13 114,3(5) 114,3(6) 116,2(2) 
C11-N13-N14 112,6(5) 114,3(5) 113,8(2) 
N13-N14-C15 122,1(4) 119,7(5) 110,0(2) 
C18-N14-C15 106,7(4) – – 
C19-N14-C15 – 118,2(5) – 
N14-C15-N16 115,7(5) 123,7(6) 122,4(2) 
S1-C15-N14 117,9(4) 114,9(5) 126,4(2) 
S1-C15-N16 126,4(4) 121,3(5) 111,2(1) 
C15-N16-C17 105,5(5) 119,6(6) 117,1(2) 
N16-C17-C18 108,6(5) 116,6(6) 110,2(2) 
C17-C18-C19 127,3(5) 119,9(7) 121,2(2) 
C17-C18-N14 102,9(5) – – 
C18-C19-N14 – 121,1(6) – 
C15-S1-C22 101,4(4) 101,4(3) – 
C15-S1-C18 – – 90,4(1) 
C18-C19-C20 127,01(5) 122,6(6) 121,6(2) 
Torziós szögek [º]    
C11-N13-N14-C15 -100,3(6) -99,3(7) -174,9(2) 
N14-C15-N16-C17 4,5(7) 3,0(10) -178,5(2) 
C15-N16-C17-C18 -0,1(7) 5,7(10) -3,5(2) 
N16-C17-C18-C19 175,0(6) -8,2(10) -175,2(2) 
C17-C18-C19-C20 176,0(6) -173,0(7) 179,6(2) 
C17-C18-C19-N14 – 2,2(11) – 
S1-C18-C19-C20 – – 0,6(3) 
C17-C18-N14-C15 6,2(6) – – 
C18-C19-N14-C15 – 6,4(10) – 
C18-N14-C15-N16 -7,2(7) – – 
C19-N14-C15-N16 – -9,3(10) – 
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A 6 vegyület molekulaszerkezetének leírása 

 

Az előbbi két vegyülethez hasonlítva a molekula konstitúciójában csak csekély 

eltérés figyelhető meg, azonban a konformációjuk és a kristályszerkezetük jelentősen 

különbözik egymástól.  

Mint az a 3.14. ábrán is látható, az N14 nitrogén atom nem tartozik a heterogyűrűt 

alkotó atomok közé, viszont a másik két molekulában metiltio-csoportként szereplő 

kénatom igen, és így egy tiazolidon gyűrűt tartalmazó vegyület keletkezik. 

 
3.14. ábra A 6 vegyület molekulaszerkezete 

 

Az előbbi két szerkezethez hasonlóan a szubsztituált Cp gyűrű koplanáris a hozzá 

kapcsolódó olefin részlet négy (C11-C12-N13-N14) atomjával (a kilenc atomra illesztet 

síkra az r.m.s.d. = 0,072 Å). A két csoport atomjaira külön-külön illesztett síkok szöge 

11,1(2)°. Ebben a vegyületben az előző kettővel ellentétben nem szakad meg a konjugáció 

az N14 atomnál, és a szubsztituálatlan Cp és a vasatom kivételével a molekula összes 

nemhidrogén atomja közel egy síkban helyezkedik el (r.m.s.d. = 0,145 Å). A teljes 

ferrocenil csoport kivételével a többi atomra illesztett sík azonban tökéletesebb 

(r.m.s.d. = 0,046 Å). Ettől a síktól az O1 atom van a legtávolabb (0,081(2) Å). 

Összességében a láncnak és az azt alkotó gyűrűknek egy folyamatos csavarodása 
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figyelhető meg. Ez a C10-C11 kötés körül – vagyis a Cp és olefin részletek között – a 

legnagyobb mértékű. 

Mindhárom molekula szerkezetében megfigyelhető, hogy az N13 és a S1 atomok a 

van der Waals rádiuszaik összegének megfelelő távolságnál közelebb vannak egymáshoz, 

mely a közöttük kialakuló gyenge kölcsönhatásra utal. Ezt a kölcsönhatást éppen a 6 

vegyület esetében vettük észre elsőként, mivel ott az irodalmi analógiák alapján [110, 111] 

az elektronrendszerek hasonló átfedését vártuk a S1 és az O2 atomok között is. 

Az előző kettőhöz (4 és 5) hasonlóan a ferrocén részlet konformációja a 6 

vegyületben is szinte teljesen fedett. A Cp gyűrűk szintén párhuzamosak, az általuk bezárt 

szög 2,5(3)°. 

 

Intermolekuláris kölcsönhatások 

 

A 4 és 5 vegyületek érdekessége, hogy a nagyon hasonló molekulaszerkezet mellett 

a kristályszerkezeteik is izostruktúrálisak [112]. Izostruktúrálisnak (korábbi szóhasználattal 

izomorfnak) nevezünk két vagy több olyan anyagot, amelyeknek a képlete és 

kristályszerkezete is hasonló, és azonos a tércsoportjuk [113]. A két kristályszerkezetre a 

cella hasonlósági index 0,001, vagyis a két elemi cella szinte teljesen azonos [112]. 

  
3.15. ábra A 4 és 5 vegyület molekulái az elemi cellában az a cellaél irányából 

 

A 4 kristályrácsában többféle hidrogén-híd is feltételezhető. A molekulák H19 

(metin hidrogén) atomjai hidrogénkötés távolságon belül találhatóak a [1-x, 1-y, -z] 
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szimmetriaoperátorral eltolt molekula O1 gyűrűkarbonil atomjához, és viszont. Vagyis a 

két molekula hidrogénhidas centroszimmetrikus dimereket alkot (3.16.a ábra). Szintén 

hidrogénhidas dimert alkot az a két molekula, amelyek több C–H···N hidrogén- híddal 

kapcsolódnak egymáshoz. A H22B a [-x, 1-y, -z] szimmetriával elmozgatott molekula N13 

atomjához, a H6 atom pedig ugyanezen molekula N16 atomjához kerül térben közel, és 

viszont (3.16.b ábra). Az intermolekuláris kölcsönhatások paramétereit a 3.15. táblázat-

ban foglaltam össze.  

a.)  b.)  

3.16. ábra A 4 vegyület kristályrácsában megfigyelhető C–H···X hidrogén-hidak. A 

hidrogénhidakkal összekapcsolt molekulák centroszimmetrikus dimereket alkotnak 

 

3.15. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások a 4 vegyület kristályaiban 
 D-H H···A D···A <(DHA) 
C22–H22B···N13a 0,96 2,67 3,420(9) 135 
C6–H6···N16a 0,93 2,71 3,617(8) 165 
C19–H19···O1b 0,93 2,43 3,267(6) 149 
C21–H21···O1c 0,96 3,21 3,787(9) 120 
C12–H12···N14 0,96 2,27 2,712(7) 107 
C9–H9··· π(imid.)d 0,93 2,61 3,458(7) 151 
C7–H7···π(Cp1)e 0,93 2,87 3,561(6) 129 
C8–H8···π(Cp1)e 0,93 2,63 3,424(8) 112 

a = -x, 1-y, -z;  b = 1-x, 1-y, -z;  c = x, y-1, z;  
d = -x+0,5, y-0,5, -z+0,5;  e = -x-0,5, y-0,5, -z+0,5. 
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Ha az egymással fent említett hidrogénkötésben lévő molekulákat tekintjük, azok 

egy több hidrogén-híddal stabilizált, kettős láncot alkotnak az a tengellyel párhuzamosan 

(3.17. ábra). E láncok között C–H···π kölcsönhatások alakulnak ki a H9 ferrocenil 

hidrogénatom és a imidazolin gyűrű között (3.17. ábra). 

 

   
3.17. ábra A 4 vegyület kristályrácsában megfigyelhető C–H···A hidrogén-hidak láncot 

alkotnak az a tengely mentén (balra), amelyek között C-H9···π(imidazolin) kölcsönhatások 

lépnek fel  

 

3.16. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások az 5 vegyület kristályaiban 
 D-H H···A D···A <(D–H···A) 
C22–H22B···N13a 0,96 2,68 3,38(1) 129 
C6–H6···N16a 0,93 3,10 3,95(1) 153 
C21–H21···O1c 0,96 2,71 3,09(1) 103 
C12–H12···N14 0,96 2,41 2,77(1) 102 
C9–H9··· π(imid.)d 0,93 2,60 3,45(1) 139 
C7–H7···π(Cp1)e 0,93 2,72 3,45(1) 135 
C8–H8···π(Cp1)e 0,93 2,60 3,38(1) 105 

a = -x, 1-y, -z;  b = 1-x, 1-y, -z;  c = x, y-1, z;  
d = -x+0,5, y-0,5, -z+0,5;  e = -x-0,5, y-0,5, -z+0,5. 

 

A nagyon hasonló molekulaszerkezetnek és elemi cellának megfelelően a 5 

vegyület kristályrácsában a hidrogén kötések hálózata hasonló képet mutat. Itt is 

megfigyelhetőek a hidrogén-kötéses párok, de a kis molekulaszerkezeti különbség 

elegendő, hogy a H22B és N13 [1-x, -y, 1-z] atomok által létesített kötés mellett a H21B és 

O1 [x, 1+y, z] atomok közötti kölcsönhatás legyen meghatározó. Az előbb említett 

hidrogénhidak is megfigyelhetőek, csak a nagyobb távolságok gyengébb kölcsönhatásra 



 56

utalnak. Hasonlóképpen ezek a kölcsönhatások is megfigyelhetőek a 4 vegyület 

kristályrácsában, csak a nagyobb távolságok miatt még gyengébbek. A H22B···N13 és a 

H19A···O1 közötti hidrogén kötések révén szintén kialakul egy lánc, amely a b tengellyel 

párhuzamosan fut. A láncokat ebben a szerkezetben is a C9–H9···π kölcsönhatások 

kapcsolják össze (3.18. ábra).  

     
3.18. ábra Az 5 vegyület kristályrácsában megfigyelhető C–H···O hidrogén-hidak láncot 

alkotnak a b tengely mentén (balra), és ezek között C–H9···π kölcsönhatás lép fel  

 

 
3.19. ábra A 6 vegyület az egymással hidrogén-híd 

kölcsönhatásban lévő molekulák láncot alkotnak  

Az előbbiekhez 

hasonlóan hidrogén-

hidas rendszer figyel-

hető meg a 6 vegyület 

kristályaiban is. Szintén 

kialakul egy hidrogén-

hidas lánc egy 

klasszikus (N3–H3···O1 

[1-x, 1-y, -z]), és kétszer 

két C–H···O kötésen 
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keresztül centroszimmetrikus dimert alkotva (C16–H16···O3, [2-x, -y, -z], és C18–

H18A···O1 [2-x, -y, -z]). Az egyes, láncot alkotó egymáshoz kötődő molekulák itt is 

centroszimmetrikus dimereket alkotnak mindkét szomszéddal (3.19. ábra). A láncokat 

ebben a kristályban is hidrogén-hidak kapcsolják egymáshoz (C3–H3A···O2, [2-x, 1-y, 1-

z]), amelyek szintén dimer alakzatokat alkotnak egy végtelen szalagot alakítva a 

kristályban. 

3.17. táblázat Intermolekuláris köcsönhatások a 6 vegyület kristályaiban 
 d(D-H) d(H..A) d(D..A) <DHA 

N16–H16···O1a 0,86 2,02 2,844(2) 161 
C3–H3···O2b 0,93 2,60 3,312(2) 133 
C19–H19···O3c 0,93 2,70 3,588(3) 160 
C21–H21A···O1c 0,96 2,58 3,531(4) 169 
C21–H21B···π(Cp2)d, 1 0,96 2,95 3,718(4) 138 

a = -x, -y+1, -z;  b = -x+1, -y+1,  c= 1-x, -y, -z;   d = x, y-1, z. 

 

 
3.20. ábra A 6 vegyület π-π rendszerek átfedése 

 

 
3.21. ábra A 6 vegyület kristályszerkezete az a 

cellaél irányából nézve. A hidrogénatomokat a 

jobb áttekinthetőség kedvéért nem tüntettem fel 

A 6 vegyületben a 

hidrogénhidas kölcsönhatások 

mellett a π-π kölcsönhatások is 

megfigyelhetőek. Az egymás fölé 

kerülő tiazolidin [-x+1, -y+1, -z] 

gyűrűk és a tiazolidin gyűrűk 

fölé/alá kerülő ferrocenil Cp 

[-x+1, -y+1, -z+1] gyűrűk homo-

hetero gyűrűkapcsolatot alkotnak 

(3.20. ábra). 

Az előbbiekhez hasonlóan 

ezen három vegyület kristályai-

ban is megfigyelhető a ferrocenil 

és a többi csoportok külön 

rétegekbe rendeződése. Ezekben 

a szerkezetekben ez a rendeződés 

mindhárom esetben az a-b síkkal 

párhuzamos (3.21. ábra). 
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3.1.3. Az (7) vegyület szerkezetének elemzése 
 

A 7 vegyület etil-α-azido-β-ferrocenilakrilátból állítható elő, dimetil-

acetiléndikarboxiláttal (DMAD) reagáltatva (3.22. ábra). A DMAD az etil-α-azido-β-

ferrocenilakrilát azido részletével reagál, és annak mindhárom nitrogénje beépül a 

termékbe (7), egy triazol gyűrűt tartalmazó vegyület keletkezik (3.23. ábra). 

 

3.22. ábra A 7 triazolszármazék előállítása 

 

A 7 vegyületben a központi gyűrű egy 1,2,3-triazol, amelyhez az 1-es helyzetben 

(N13 atomon keresztül) Z-1-etoxikarbonil-2-ferrocenil-vinil részlet, 4 és 5 helyzetben 

pedig (C15 és C14) egy-egy metoxikarbonil csoport kapcsolódik. 

 

Az NMR spektrumból nyerhető információk 

 

Az 1H NMR spektrumban az olefin hidrogén szinglett jele viszonylag nagy kémiai 

eltolódásnál található (7,89 ppm), ami elsősorban az etoxikarbonil csoport –I effektusának, 

és a karbonil oxigén térbeli közelségéből származó anizotróp hatásának a következménye. 

A H6 és H9 (a ferrocenil csoport szubsztituált szénatom melletti) hidrogének jelei a vinil-

szubsztituált ferrocénszármazékokban mérthez képest szignifikánsan eltolódik a nagyobb 

erőterek felé (kb. 0,7-0,9 ppm). A H6 és H9 hidrogének jeleinek eltolódása a merőlegesen 

elhelyezkedő heteroaromás gyűrű anizotróp árnyékoló hatásával magyarázható. Ez is a 

kristályrácsban megvalósuló konformációt mutatja, vagyis a ferrocenil és a triazol 

csoportok közötti sztérikus zsúfoltság elkerülése miatt a heteroatomos gyűrű az olefin C=C 

kötésre (amely egy síkban van a szubsztituált ciklopentadienil gyűrűvel) merőlegesen 

helyezkedik el.  

A C/H6-C/H9 és a C/H7-C/H8 atompárok kémiai ekvivalenciája a ferrocenil és az 

olefin csoportokat összekötő kötés körüli szabad forgásra utal.  
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A 7 vegyület kristályszerkezetének leírása 

 A molekulaszerkezet elemzése 

 

A 7 molekulában a ferrocenil 

csoport két ciklopentadienil gyűrűje közel 

párhuzamos, a rájuk illesztett síkok 

3,9(2)°-os szöget zárnak be egymással. A 

gyűrűk fedett konformációt vesznek fel.  

A ferrocenil csoport szubsztituált Cp 

gyűrűje, a hozzá kapcsolódó olefin részlet 

és a legközelebbi, etil észter részlet közel 

egy síkban helyezkednek el 

(r.m.s = 0,070 Å). A további konjugáció a 

C12-N13 kötés mentén megszakad.  

A molekula másik részletét a 

triazol gyűrű határozza meg, amely sík 

(r.m.s.d. = 0.005). A szubsztituált Cp és a 

triazol gyűrű közel merőleges az általuk 

bezárt szög 84,9(4)°. Ezt a konformációt 

stabilizálja a C9-H9 és a triazol gyűrű 

között kialakuló intermolekuláris C–H···π 

kölcsönhatás is. 

A triazol gyűrűhöz kapcsolódó két 

metoxikarbonil csoport közül az egyik (a 

C14-hez kapcsolódó) közel koplanáris a 

gyűrűvel, az illesztett síkok által bezárt 

szög 22,2(5)°. Ezzel szemben a másik 

metoxikarbonil csoport síkja 43,0(5)°-os szöget zár be a gyűrű síkjával. 

3.18. táblázat A 7 vegyület kötési adatai 
Kötéshosszak [Å]  
C10-C11 1,43(1) 
C11-C12 1,35(1) 
C12-N13 1,43(1) 
C12-C16 1,48(1) 
N13-N14 1,37(1) 
N13-C14 1,33(1) 
N14-N15 1,33(1) 
C14-C15 1,34(1) 
N15-C15 1,34(1) 
C14-C19 1,48(1) 
C15-C21 1,50(1) 
Kötésszögek [°]  
C10-C11-C12 128,7(9) 
C11-C12-N13 122,3(9) 
C11-C12-C16 124,1(9) 
N13-C12-C16 113,6(8) 
C12-N13-N14 117,4(8) 
C12-N13-C14 131,5(9) 
N14-N13-C14 111,0(8) 
N13-N14-N15 106,1(8) 
N13-C14-C15 104,6(10) 
N14-N15-C15 108,2(8) 
C14-C15-N15 110,0(9) 
Torziós szögek [°]  
C9-C10-C11-C12 10(2) 
C10-C11-C12-N13 0(2) 
C11-C12-N13-N14 -102(1) 
C14-N13-N14-N15 1(1) 
N13-N14-N15-C15 -1(1) 
N14-N15-C15-C14 1(1) 
N15-C15-C14-N13 0(1) 
C15-C14-N13-N14 -1(1) 
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3.23. ábra A 7 vegyület molekulaszerkezete. Az áttekinthetőség kedvéért a 

hidrogénatomokat nem tüntettem fel 

 

 

Intermolekuláris kölcsönhatások 

 

A vegyület kristályrácsában hagyományos hidrogénhidak kialakítására nincs mód. 

A molekulák közötti kapcsolat számos C–H···O és C–H···π típusú kölcsönhatáson keresztül 

valósul meg. E kölcsönhatások jellemző adatait a 3.19. táblázat tartalmazza. A kialakuló 

kölcsönhatások közül több olyan is van (pl. a C18–H18A···O4 [x, y+1, z]), amelyen 

keresztül a molekulák láncot alkotnak valamely cellaéllel párhuzamosan. 

A 7 vegyület kristály-

rácsában is megfigyelhetjük a 

többi szerkezetre jellemző 

rétegződést. Az előbbiekkel 

ellentétben itt nem a ferrocenil és 

a heterociklusos részletek 

alkotnak rétegeket, hanem a teljes 

molekulák. A molekulák ezen két 

részlete a b cellaél irányából 

nézve mintegy sakktáblaszerűen 

rendeződik (3.24. ábra). 

 

 
3.24. ábra A 7 vegyület kristályszerkezete a b 

cellaél irányából nézve 
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3.19. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások a 7 vegyület kristályaiban 
 d(D–H) d(H···A) d(D···A) <(D–H···A) 
C18–H18C···N14a 0,96 2,87 3,78(2) 158 
C18–H18B···O3b 0,96 3,23 4,14(2) 158 
C20–H20A···O5c 0,96 2,81 3,30(1) 113 
C20–H20B···O2d 0,96 2,78 3,54(2) 137 
C18–H18A···O4e 0,96 3,22 4,07(2) 149 
C17–H17A···O6e 0,97 2,56 3,21(1) 125 
C22–H22C···N14f 0,96 2,88 3,60(1) 132 
C22–H22C···N15f 0,96 2,86 3,47(2) 122 
C7–H7···O1g 0,93 2,62 3,42(1) 144 
C1–H1···O5g 0,93 2,57 3,42(2) 154 
C17–H17B···Cp2h, 1 0,97 2,97 3,78(2) 140 
a = -x+1, y+0,5, -z+1,5;  b = -x+2, y+0,5, -z+1,5;  c = -x+2, -y, -z+1;  
d = -x+2, y-0,5, -z+1,5;  e = x, y+1, z;  f = -x+1, -y, -z+1; g = x, 0,5-y, 0,5+z;  
h = -x+1, y+0,5, -z+0,5. 
1: a C6-C10 atomok által alkotott Cp gyűrű 
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3.2. A biferrocenil vegyületek  
 

A kutatócsoport szintén jelentős témája a két ferrocenil és két diazabutadién 

egységből felépülő, makrociklusos alapvázzal rendelkező vegyületek és palládiummal 

alkotott komplexeik előállítása és szerkezetvizsgálata. Sajnos, ezek a vegyületek nehezen 

kristályosíthatóak talán a molekulák nagy mérete és kompaktsága miatt is. Emiatt csak két 

makrociklusos vegyületből és egyetlen palládium komplexből sikerült eddig röntgen-

diffrakciós mérésre alkalmas kristályt növeszteni.  

 

A makrociklusos vegyületek bemutatása 
 

Ha a molekulák térszerkezetét vizsgáljuk, megfigyelhető, hogy az ilyen típusú 

vegyületeknél a makrociklus kétféle állása lehetséges, a ferrocénhez, mint alapvegyülethez 

hasonlóan (2.1.1. fejezet, 2.6. ábra). A lehetséges szimmetriák megállapításakor azt az 

esetet vettem alapul, amikor a makrociklusos vázhoz mind a négy helyen azonos, kis 

térigényű szubsztituens kapcsolódik.  

 
3.25. ábra A makrociklusos alapváz fedett és nyitott (balra, ill. jobbra) állása oldal- és 

felülnézetből (fent ill. lent) 

 

Az egyik az ún. fedett állás (3.25. ábra), amikor a ferrocének maguk is fedett 

konformációt vesznek fel, vagyis a ciklopentadienil gyűrűk és az azokat összekötő diaza-

butadién láncok megfelelő atomjai egymás fölött helyezkednek el. Ekkor a molekulának 

tükörsíkja van, ami a ferrocenil csoportok tengelyeire merőlegesen található, és magában 
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foglalja azok vasatomjait. Ezen kívül a molekulának még egy kétfogású (C2) 

szimmetriatengelye is van, amely a nitrogén-nitrogén kötések felezőpontjain megy 

keresztül, és merőleges az előbbi tükörsíkra.  

A másik az ún. nyitott állás, ekkor a ferrocének maguk is nyitott konformációt 

vesznek fel (2.1.1. fejezet, 2.6. ábra), emiatt sem a ciklopentadienil gyűrűk, sem a diaza-

butadién láncok atomjai nem kerülnek egymás fölé. A nyitott konformációban a molekula 

három, egymásra merőleges forgástengellyel bír (azonos szubsztituensek esetében). E 

tengelyek közül az egyik a N–N kötések felezőpontjain megy át (ugyanúgy, mint a fedett 

álláskor), a másik a két vasatomon keresztül, a harmadik pedig az előbbi kettőre 

merőlegesen, azok metszéspontján halad keresztül. Ha a makrociklusos váz eltérő 

szubsztituenseket tartalmaz, az természetesen csökkenti a molekula szimmetriáját. 

Az ilyen típusú vegyületek nyitott vagy fedett állásai elméletileg valódi 

konformereknek tekinthetőek. Gyakorlatilag azonban nem lehetséges, hogy az azin láncok 

szabad rotációjával egymásba alakulhassanak, a metil, illetve etil csoportok viszonylag 

nagy térigénye miatt. Ennek bizonyítására elméleti kémiai számítások is történtek, melyek 

bizonyították, hogy a forgási energiagát túlságosan nagy a szabad rotációhoz [114]. Ha 

akár az egyik diaza-butadién láncban akár az egyik szubsztituens a kis térigényű hidrogén, 

akkor már az a lánc szabadon átfordulhat, így a molekula nyitott és fedett állásai valódi 

konformereknek tekinthetők. 
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A 8 és 9 vegyületetek összehasonlítása, a 10 vegyület bemutatása 

  

Az e fejezetben szereplő vegyületek konstitúciós képlete, előállítása és számozása a 

3.26. ábrán látható. 

 
3.26. ábra A makrociklusos vegyületek előállítása és számozása 

 

A két makrociklusos vegyület, a 8 és a 9 vegyületek konstitúciójukat tekintve 

nagyon hasonlóak. A különbség csak annyi, hogy az előbbiben négy metil, míg az 

utóbbiban négy etil csoport kapcsolódik a makrociklusos alapvázhoz. Az egy molekulán 

belül azonos szubsztituensek miatt mindkét szerkezet magas szimmetriával rendelkezik.  

A 10 vegyület az előző kettőtől (8 és 9) abban különbözik, hogy egy hasonló 

makrociklusos vegyület palládiumkomplexe. A vegyület konstitúciós képlete és előállítása 

a 3.27. ábrán látható. 

 

 
3.27. ábra A 10 makrociklusos palládium komplex előállítása 
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Az NMR-spektrumból nyerhető információk 

 

Az NMR spektrumok elemzésénél is a röntgendiffrakciós mérés alapján készített 

ábrákon (3.28., 3.30. és 3.32. ábra) szereplő számozást használom. A számozás alapja, 

hogy az azonos molekularészletek hasonló számot kaptak, az első számjegy azonos egy-

egy „negyed” molekulán belül, a második számjegy pedig a négy részlet azonos atomjainál 

azonos. Itt jegyzem meg, hogy amennyiben mind a négy, molekulán belüli 

szimmetriaekvivalens atomot jelölöm, akkor az említett atomok számozása csak 

egyszámjegyű, az eredeti atomszámozás második számjegye. 

A magas szimmetria miatt a vegyületek pontos térszerkezetének NMR 

spektroszkópiával való vizsgálata akadályokba ütközik. Mindkét vegyület esetében a 

molekula négy, kémiailag és mágnesesen is ekvivalens részletre bontható, és éppen ennek 

megfelelő spektrumot kaptunk.  

A fenti két vegyületben a makrociklusos váz merevsége miatt a ferrocenil részlet 

gyűrűinek NMR jelei mind a 1H, mind a 13C spektrumokban az eddigi vegyületektől 

eltérően szétválnak, vagyis az 1 és 4, valamint a 2 és 3 hidrogén- és szénatomok eltérő 

kémiai eltolódásnál jelentkeznek.  

A 8 vegyületben a nirtogénatomhoz térben legközelebbi, vagyis a metilcsoporthoz 

képest ellentétes oldalon elhelyezkedő ferrocenil hidrogén kémiai eltolódása nagyobb, mint 

a másik háromé a közeli nitrogénatom anizotróp, árnyékolást csökkentő hatása miatt. Ez a 

térközelség a szénrezononancia-spektrumban is okoz változást, bár sokkal kevésbé 

jelentőset; a nagyobb eltolódású hidrogénhez kapcsolódó szénatom általában kisebb 

eltolódású a nagyobb árnyékoltság és zsúfoltság miatt.  

Hasonló hatás figyelhető meg a 9 vegyület spektrumában az etilcsoport CH2 

hidrogénjeinek esetében is. Az etil-csoport folyadék fázisban is a kristályos fázishoz 

hasonló konformációt vesz fel, vagyis a molekula centrumától távolabb helyezkedik el, 

valamint sztérikus zsúfoltság miatt a C6-C7 kötés körüli szabad forgása gátolt, ezért a két 

diasztereotóp hidrogénatom jele külön jelentkezik. A nitrogénatom árnyékolást csökkentő 

hatása miatt a hozzá közelebbi hidrogénatom eltolódása jelentősen nagyobb (3,46 ppm), 

mint a másik (2,12 ppm) hidrogéné. 

A 10 komplex szerkezete sokkal bonyolultabb. Amíg az előbbi két esetben a 

molekula négy, spektroszkópiai szempontból ekvivalens részből áll, addig ebben a 

molekulában csak két-két atom tekinthető ekvivalensnek melyeket a ferrocén részletek 

tengelyeire merőleges tükörsík visz át egymásba. A kétféle ciklopentadienil-gyűrű jelei a 
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2D-HMBC spektrumból könnyen szétválogathatóak, mivel a metil-csoportok jele 

egyértelműen azonosítható. A metilhidrogének korrelációt adnak a szubsztituált ferrocenil 

szénatomhoz, és abból már a Cp gyűrű többi atomjának jelei is meghatározhatóak. A H14 

(és H34) hidrogén feltűnően magas kémiai eltolódása a minden bizonnyal a palladaciklus 

közelségével függ össze. A Pd-atom közelségét érzi a C16 (és C36) atom is, melynek 

eltolódása a szokásostól eltérően 177,7 ppm  mert az érintett (Me)C=N kötéseket az 

elektronvonzó Pd(II)-centrum erősen a nitrogén atom felé polározza. A szabad 

ligandumban ugyanerre a szénatomra 166,5 ppm eltolódás mérhető [114]. 

A palládium koordinációja a leghatározottabban a nitrogénatomok eltolódásaiban 

figyelhető meg. A 8 makrociklusban a N-atomok eltolódása 341 ppm, vagyis tisztán sp2 

hibridállapotúak a nitrogénatomok. A 10 komplexben nem koordinálodó nitrogénatomok 

tisztán sp2 hibridállapotúak, és a kémiai eltolódásuk ennek megfelelően 345 ppm. A Pd-

hoz koordinálódó nitrogénatomoknak a komplexképzés hatására a hibridállapota sp3 

irányba tolódik, és az árnyékoltsága jelentősen megváltozik, 297 ppm eltolódásnál adnak 

jelet.  

 

A makrociklusos vegyületek kristályszerkezetének elemzése 

A 8 és 9 vegyületek molekulaszerkezetei, intramolekuláris kölcsönhatások 

 

A két vegyület térszerkezete már a molekulák szintjén alapjában különbözik 

egymástól, a 8 esetében a makrociklusos rendszer nyitott (3.28. és 3.29. ábra), a 9 

vegyületben pedig fedett (3.30. és 3.31. ábra) „konformációt” vesz fel. Tehát, a 8 vegyület 

molekuláinak szimmetriája három, egymásra merőleges kétfogású forgástengellyel, a 9-é 

pedig egy tükörsíkkal és egy arra merőleges forgástengellyel írható le.  

A molekulák szerkezete ugyan nagy szimmetriájú, azonban ezek többsége nem 

eshet egybe valamilyen, a kristályrácsból adódó forgási szimmetriával, mert ilyen egyik 

rácsban sincs. A 8 kristályában a molekula egésze, a 9 kristályában pedig a fél molekula 

alkotja az aszimmetrikus egységet. Ez utóbbiban a teljes molekulát egy szimmetriacentrum 

(inverzió) „hozza létre”. 

A 8 vegyület kristályában megfigyelhető a molekulák enyhe csavarodása. Az egy 

ferrocenil egységbe tartozó Cp gyűrűk párhuzamosnak mondhatóak, a bezárt szög mindkét 

részletben 1,0(3)°. Ezzel szemben a két ferrocenil részlet egymással nem párhuzamos, a 

tengelyeik 8,2(4)°-os szöget zárnak be egymással. Ezzel együtt a dimetil- diazabutadién 

láncok sem alkotnak tökéletes síkot (r.m.s.d. = 0,115 ill. 0,117), ami a C-N-N-C torziós 
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szögekből is látszik (3.20. táblázat). A konformáció érdekessége még, hogy a dimetil-

diazabutadién részletek két „fele” (a N–N kötések mentén osztva) a tőle távolabbi Cp 

gyűrűvel esik egy síkba. Tehát a C16-C17-N17 atomok a C21-25 atomok által alkotott Cp 

gyűrűvel esnek egy síkba, a C26-C27-N27 atomok pedig a C11-15 atomok által alkotott 

Cp gyűrűvel. 

 

 
3.28. ábra A 8 vegyület molekulaszerkezete 

 

 
3.29. ábra A 8 vegyület molekulaszerkezete felülnézetből 

 

A 9 vegyület kristályaiban – mivel a molekulák fele alkotja az aszimmetrikus 

egységet – a ferrocenil egységek 8 vegyülettel ellentétben párhuzamosak. Ezzel szemben a 

ferrocenil részlet Cp gyűrűi egymással kicsit nagyobb 2,6(4)°-os szöget zárnak be. Eltérés 

még a két molekula között, hogy a diazabutadién lánc atomjai a 9 vegyületben sokkal 

inkább egy síkban helyezkednek el (r.m.s.d. = 0,0317). Az etilcsoport metilszenei (C18, 

C28) a molekula középpontjától távol, a diazabutadién láncok külső oldala felé fordulnak. 
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A 8 vegyülethez hasonló a molekulaszerkezet abban, hogy a diazabutadién lánc síkja itt 

sem esik egybe a Cp gyűrűk síkjaival, a síkjaik által bezárt szög 9,2(3)° és 8,3(3)°. 

 
3.30. ábra A 9 vegyület molekulaszerkezete 

 

 
3.31. ábra A 9 vegyület molekulaszerkezete felülnézetből 

 

A 10 vegyület (3.32. ábra) kristályaiban a makrociklusos váz fedett 

„konformációjú”. A palládiumatomok a metilcsoportok melletti nitrogénatomokkal 

létesítenek kötést. Ennek legvalószínűbb oka, hogy a másik két nitrogénatom az alapváz 

„konformációja” és éppen a metilcsoportok miatt sztérikusan árnyékoltabb. A 

palládiumhoz való koordináció miatt a makrociklus mindkét diaza-butadién lánca 
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megcsavarodik. A két koordinálódó nitrogénatom közelebb kerül egymáshoz, miközben a 

két metilcsoport távolodik egymástól. A két diazabutadién lánc mintegy „kifordul” a Cp 

gyűrűkkel közös síkból. A két diazabutadién láncra illesztett síkok által bezárt szög 

35,8(6) °. Különösen igaz ez a C16-N17-N27-C26 atomok általalkotott láncra, amelyben a 

lánc és a kapcsolódó Cp gyűrűk szöge nagyobb, és a palládiumhoz koordinálódó N17 atom 

körül is közel planáris elrendeződés valósul meg. A N17 atom távolsága a hozzá 

kapcsolódó három atom által generált síktól 0,107(10) Å, a körülötte lévő szögek összege 

pedig 358(2)°. A palládium centrum körül a vártnak megfelelően síknégyzetes 

elrendeződés valósul meg. 

 
3.32. ábra A 10 vegyület molekulaszerkezete. A hidrogénatomokat a jobb átláthatóság 

kedvéért nem tüntettem fel 
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3.20. táblázat A makrociklusos vegyületek kötésekre vonatkozó adatai 
 8 9 10 

Kötéshosszak [Å]    
C15-C16/C35-C36 1,460(4); 1,470(4) 1,452(10) 1,468(14); 1,442(13) 
C16-C17/C36-C37 1,509(4); 1,494(4) 1,500(9) 1,513(13); 1,499(13) 
C17-C18/C37-C38 – 1,522(9) - 
C16-N17/C36-N37 1,278(4); 1,284(4) 1,306(8) 1,291(12); 1,292(11) 
N17-N27/N37-N47 1,414(4); 1,393(4) 1,389(8) 1,393(10); 1,396(10) 
C25-C26/C45-C46 1,476(4); 1,479(4) 1,452(10) 1,405(13); 1,454(13) 
C26-C27/C46-C47 1,486(4); 1,491(4) 1,511(9) – 
C27-C28/C47-C48 – 1,513(8) – 
C26-N27/C46-N47 1,282(4); 1,286(4) 1,288(8) 1,277(11); 1,265(11) 
Kötésszögek [°]    
C14-C15-C16/C34-C35-C36 126,9(3); 126,1(3)  126,7(8) 128,2(10); 129,1(10) 
N17-C16-C15/N37-C36-C35 
N17-C16-C17/N37-C36-C37 
 

116,8(3); 115,5(3) 
125,2(3) 125,7(3) 

116,7(7) 
123,9(7) 
119,3(7) 

121,9(9); 122,4(9) 
122,5(10); 121,2(10) 

C15-C16-C17/C35-C36-C37 118,0(3); 118,7(3)  115,6(9); 116,3(9) 
C24-C25-C21/C44-C45-C41 
C24-C25-C26/C44-C45-C46 
C21-C25-C26/C41-C45-C46 
N27-C26-C25/N47-C46-C45 
N27-C26-C27/N47-C46-C47 
C25-C26-C27/C45-C46-C47 
C26 C27 C28 

107,2(3); 106,7(3) 
126,3(3); 126,2(3) 
126,4(3); 127,1(3) 
116,2(3); 115,7(3) 
126,0(3), 126,0(3) 
117,8(3); 118,3(3) 
– 

106,3(7) 
126,7(7)  
 
115,9(7)  
125,1(7) 
118,9(7) 
113,2(6) 

106,7(10); 107,7(10) 
130,3(10); 127,2(10) 
122,6(10); 124,8(11) 
122,7(10); 122,1(10) 
– 
– 
– 

C16-N17-N27/C36-N37-N47 
C26-N27-N17/C46-N47-N37 

114,9(2); 114,3(3) 
113,5(2); 113,4(2) 

112,4(7) 
114,6(6) 

114,2(8); 113,9(8) 
114,8(8); 114,5(8) 

Pd1-C51-C61/Pd1-C81-C71 – – 118,3(8); 115,7(8) 
C51-C61-C71/C81-C71-C61 – – 112,0(9); 114,9(9) 
N17-Pd1-N37 – – 79,7(3) 
Torziós szögek [°]    
C11-C15-C16-C17 9,9(4); 11,8(4) 8,6(10) 23,6(16); -6,1(16) 
C11-C15-C16-N17 -170,8(3); -168,6(3) -168,5(7) 24,0(18); 170,0(10) 
C16-N17-N27-C26 168,1(2); 167,6(2) 173,4(6)a 170,0(9); -167,5(9) 
N27-N17-C16-C17 -1,2(4); -0,6(4) 4,7(9) 3,1(15); -7,8(14) 
N27-C26-C25-C21 173,9(3); -171,7(3) -176,1(7) 171,9(10); -178,2(10) 
C27-C26-C25-C21 5,7(4); 8,1(4) 6,2(10) – 
C18-C17-C16-N17 – 79,7(8) – 
N27-C26-C27-C28 – -94,5(8) – 
C51-C61-C71-C81 – – 0,8(13) 

a: a molekulát kiegészítő szimmetriaoperátor: -x+0,5, -y+0,5, -z+0,5. 

 

 

Intermolekuláris kölcsönhatások 

 

A makrociklusos vegyületek esetében épp a metil, ill. etilcsoportok akadályozzák, 

hogy a nagyobb, NMR spektroszkópiával mérhető molekulaszimmetria a kristályszim-

metriával essen egybe. Egy esetleges, nagyobb szimmetriájú tércsoportban ezek a 
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csoportok túl közel kerülnének egymáshoz, vagy a térkitöltésnek kellene nagyon rossznak 

lennie.  

A hasonló molekulaszerkezet ellenére e molekulapár esetében a kristályrács 

felépítésében jelentős különbségek tapasztalhatóak. A 8 vegyületben maguk a molekulák is 

királisak, és a kialakuló kristályrács is királis. Ezzel szemben a 9-ben a tükörsík kizárja a 

molekula kiralitását, és ennek megfelelően a kristályrács is akirális.  

Mindkét vegyület kristályszerkezetét gyenge másodrendű C-H···N és C-H···π(Cp) 

kölcsönhatások stabilizálják. A másodrendű kötések jellemző paramétereit a 8 vegyületre a 

3.21. táblázat, a 9 vegyületre pedig a 3.22. táblázat tartalmazza. A táblázatokból is 

látszik, hogy a vegyületek hasonló molekula szerkezete ellenére a kristályszerkezetek és az 

azokat összetartó (felépítő) kölcsönhatások meglehetősen eltérőek.  

 

3.21. táblázat A 8 vegyület másodrendű kölcsönhatásokra vonatkozó adatai 
 D–H H···A D···A <(DHA) 
C33–H33···N47a 0,93 2,70 3,451(7) 139 
C43–H43···N17b 0,93 2,75 3,457(6) 136 
C17–H17C···π(Cp3)a,1 0,96 2,64 2,65(1) 92 
C31–H31···π(Cp1)c,2 0,93 2,73 3,625(8) 154 
C37–H37C···π(Cp2)b,3 0,96 3,32 3,702(9) 93 

a = -x, y+0,5, -z; b = -x+1, y-0,5, -z; c = -x+1, y+0,5, -z+1. 
1: a C31-C35 atomok által alkotott Cp gyűrű 
2: a C11-C15 atomok által alkotott Cp gyűrű 
3: a C21-C25 atomok által alkotott Cp gyűrű 
 

 

3.22. táblázat A 9 vegyület másodrendű kölcsönhatásokra vonatkozó adatai 
··· D–H H···A D···A <(DHA) 
C27–H27··· H18Ca 0,97 3,05 3,882(9) 145 
C18–H18···H27b 0,96 3,01 3,882(6) 152 

a = 0,25-y, 0,25+x, 0,25-z; b = -0,25+y, 0,25-x, 0,25-z. 
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3.23. táblázat A 10 vegyület másodrendű kölcsönhatásokra vonatkozó adatai 
 d(D-H) d(H···A) d(D···A) <(DHA) 
C53–H53B···O51a 0,97 2,72 3,62(2) 154 
C32–H32···O62b 0,93 2,48 3,36(2) 158 
C13–H13···O82b 0,93 2,70 3,46(2) 140 
C12–H12···O72b 0,93 2,65 3,51(2) 154 
C74–H74B···O81c 0,96 2,62 3,45(2) 146 
C23–H23···O71d 0,93 2,57 3,24(2) 130 
C42–H42···O61d 0,93 2,57 3,33(2) 139 
C24–H24···O71e 0,93 2,66 3,57(2) 165 
C44–H44···C73e 0,93 2,90 3,76(2) 155 
C54–H54A···π(Cp1)a,1 0,96 2,56 3,48(2) 140 

a = 1-x, -y, 1-z; b = -x, -y, -z; c = -x, 1-y, -z;  
d = 1-x, 1-y, 1-z; e = x, y, z-1. 
1: a C11-C15 atomok által alkotott Cp gyűrű 
 
 
A 10 vegyület kristályrácsában a molekulák között szintén másodrendű C–H···O és 

C–H···π(Cp) típusú kölcsönhatásokat figyelhetünk meg. Ezen kölcsönhatások jellemző 

paramétereit a 3.23. táblázatban foglaltam össze. A molekulák közötti kölcsönhatások 

közül kettő kivételével mindegyikkel cenroszimmetrikus dimerek képződnek. A két kivétel 

a C24-H24···O71 [x, y, z-1] és a C44-H44···C73 [x, y, z-1] atomok közötti kölcsönhatás. 

Ezek a molekulák egy láncot alkotnak a cella c tengelyével párhuzamosan (c irányú 

transzláció, lsd. 3.33. ábra). 

 

 
3.33. ábra A 10 vegyület molekulái hidrogén-hidas láncot alkotnak a c tengely mentén 
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4. Összefoglalás 
 

A munka során a kutatócsoportban előállított vegyületeket általános analitikai, 

spektroszkópiai és diffrakciós módszerekkel is jellemeztük és azonosítottuk. Az alábbi 

ábrán (4.1. ábra) látható (1-10) vegyületek szerkezetét vizsgáltuk NMR spektroszkópiával 

és egykristály röntgendiffrakciós módszerrel, és hasonlítottuk össze.  

Az NMR spektroszkópiás vizsgálatok oldatfázisban végeztük, főként a vegyületek 

konstitúciójának bizonyítása és a minta egységességének ellenőrzése volt a cél. Ezt 

követően egykristály röntgendiffrakciós módszerrel határoztuk meg a pontos térszerkezeti 

paramétereiket (kötéshosszak, torziósszögek, stb.). 
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4.1. ábra A vizsgált vegyületek 
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A kristályszerkezet ismeretében nemcsak a reakciók mechanizmusának 

magyarázata, további reakciók tervezése, a várható termékek anyagi minőségének és 

szerkezetének jóslása válik könnyebbé, de a másodlagos kölcsönhatások feltérképezésével 

a szilárd fázisban ható erőkről is teljesebb képet kaptunk. 
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A dolgozatban előforduló rövidítések jelentése: 

 

Vegyületek jelölése: 

Cp  ciklopentadienil, C5H5 
Fc   ferrocenil, -(C5H4)Fe(C5H5) 
DMAD dimetil-acetilén-dikarboxilát 
TMS  tetrametil- szilán 
Me  metil 
Et  etil 
Ph  fenil 
Pir  pirazol/pirazolin   
 

Spektroszkópiai jelölések: 

NMR  (Nuclear Magnetic Resonance), mágneses magrezonancia.  
I  magspin kvantumszám 
mI  az atommagok mágneses kvantumszáma 
σ  egy mag árnyékoltságát kifejező tényező 
ν  rezonanciafrekvencia 
δ  kémiai eltolódás 
J  csatolási állandó 
FID  (Free Induction Decay) relaxáló spinek (magrendszerek) által generált jel 
DEPT  Distortionsless Enhancement by Polarisation Transfer  
HSC  Heteronuclear Single Quantum Correlation 
HMBC  Heteronuclear Multiple Bond Correlation 
COSY  Correlation Spectroscopy 
 
 

Krisztallográfiai jelölések: 

a, b, c [Å] az elemi cella élhosszai, ezek jelölik ki a kristálytani irányokat 
α, β, γ [°] az elemi cella szögei 
V [Å3]  z elemi cella térfogata 
Z  az elemi cellában lévő molekulák (kémiai egységek) száma 
Dc [g.cm-3] az elemi cella és az összetétel alapján számolt sűrűség 
μ [mm-1] abszorpciós koefficiens 
Rint  az ekvivalens reflexiók egymástól való eltérésének százalékos mérőszáma 
R1  jósági tényező, a mért és a számított szerkezeti tényezők eltérését fejezi ki 
wR2  súlyozott jósági tényező 
S  Goodness of Fit, az egységsúlyú reflexió súlyfüggvény hibája 
F(hkl)  szerkezeti tényező vagy struktúrfaktor 
Fo  mért szerkezeti tényezők 
Fc  számított szerkezeti tényezők  
x, y, z  koordináták (az adott elemi cella által kijelölt koordináta rendszerben) 
λ  hullámhossz 
( )  becsült standard bizonytalanság (s.u.) 
(r. m. s. d.) négyzetes közepes eltérés  
[ ]  szimmetria operátor 
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Abstract

Cyclocondensation of 1-aryl-3-ferrocenyl-2-propen-1-ones (1) with hetaryl hydrazines resulted in N-hetaryl-3-aryl-5-ferrocenyl
pyrazolines (3, 4). The analogous 3-aryl-1-ferrocenyl-2-propen-1-ones (5) gave the isomeric N-hetaryl-5-aryl-3-ferrocenyl-pyrazo-
lines (6, 10), but in lower yield. The reaction of aryl-chalcones (7) with 4-hydrazino-phthalazinone led to 3,5-bis-aryl-N-hetaryl-pyr-
azolines (8) or to the corresponding ene-hydrazones (9). The structure of the new compounds was established by IR, 1H and 13C
NMR spectroscopy, including DNOE, HMQC, HMBC and DEPT methods. For compounds 1b, 3b and 8b the stereo structure
was elucidated also by X-ray diffraction.
� 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Ferrocenes; Enones; Pyrazolines; Hydrazones; Structure by IR; NMR and X-ray
1. Introduction

Ferrocene derivatives containing one or more hetero-
cyclic substituents are useful precursors for the synthesis
of new metallocene derivatives [2–8]. At the same time,
they are also important because of their potential bio-
logical activity [4–6]. Recent publications support that
combination of pharmacologically active N-heterocycles
– among them pyrazolines and pyrazoles – with ferro-
cene moiety can result in favourable change of biological
properties, often associated with decreased toxicity
[6–8]. The unique bonding structure and molecular
0022-328X/$ - see front matter � 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

doi:10.1016/j.jorganchem.2005.05.045

q For part 15, see [1].
* Corresponding author. Tel.: +36 1 372 2911; fax: +36 1 372 2592.
E-mail address: sohar@para.chem.elte.hu (P. Sohár).
dynamic of ferrocene reflected in the spectral properties
make the spectroscopic study of this type of compounds
an attractive task.

In the frame of our research program, previously we
described the preparation and structure investigation of
several new ferrocenyl-triazole, -pyrazole, -pyrazoline
and -pyrazolidine derivatives [9,10] via 1,3-dipolar
cycloaddition of ferrocenyl-hetaryl hydrazones [11]. In
the present article we publish the synthesis and spectro-
scopic properties of some new ferrocenyl-pyrazoline
derivatives substituted with 2-pyridyl- or 4-[phthalazin-
1(2H)on-yl] group on the nitrogen atom, accomplished
by the cyclocondensation of ferrocenyl-chalcone deriva-
tives. Spectroscopic and electrochemical characteristics
of several chalcone analogous ferrocenes [12a,12b] and
some cyclic ferrocenyl-enones [13a,13b] were studied

mailto:sohar@para.chem.elte.hu
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by us earlier. For comparison of chemical and spectro-
scopic properties and due to the known wide-range bio-
logical activity of the phthalazine derivatives [14], the
analogous bis-aryl-N-phthalazinonyl-dihydropyrazoles
were also synthesized.

Meanwhile, our work was completed, recent publica-
tions were published on the synthesis and pharmacolog-
ical properties on some pyrazolines and pyrazoles
containing ferrocene moiety [7,8].
2. Results and discussion

3-Ferrocenyl-1-aryl-2-propen-1-ones (1a,b) were pre-
pared by base-catalyzed Claisen-Schmidt condensation
of ferrocenecarboxaldehyde with acetophenones accord-
ing to the literature procedures [7,15,16]. In a mixture of
ethanol–acetic acid–water, at reflux temperature the
reaction of these compounds with 2-hydrazinopyridine
(2a) and 4-hydrazino-phthalazinone (2b), respectively,
resulted in N-hetaryl-3-aryl-5-ferrocenyl-pyrazolines
(3a,b and 4b) as new crystalline compounds in 50–75%
yield (Scheme 1).

The reaction of the analogous 1-ferrocenyl-3-aryl-2-
propen-1-ones (5a,b) – prepared [7,15–17] from acetyl-
ferrocene with benzaldehydes – under similar condi-
tions with hetaryl hydrazines 2a,b gave the isomeric
N-hetaryl-3-ferrocenyl-5-aryl-pyrazolines (6a,b), but
longer reaction time was needed even for partial con-
version and the main products after chromatography
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were isolated in much lower (25–30%) yield. The signif-
icantly decreased reactivity of 5a,b relative to that of
1a,b can probably be attributed to the enhanced elec-
tron-releasing effect of the ferrocenyl substituent ex-
erted on the directly attached carbonyl group
(Scheme 2).

In comparison, the reaction of the corresponding 1,3-
bis-arylchalcones (7a,b) with 4-hydrazinophthalazinone
(2b) was also carried out. Applying longer reaction time
(8–12 h) and dilute solution, cyclic products with pyraz-
oline structure (8a,b) were isolated in good yield. From
more concentrated solution within 3–4 h the poorly sol-
uble ene-hydrazones (9a,b), as simple condensation
products, often spontaneously crystallised from the
reaction mixture (Scheme 3).
3. Structures and spectroscopy

The 1H, 13C and 15N NMR spectral data of the new
compounds are given in Tables 1–4. These data confirm
the supposed structures straightforwardly. The follow-
ing additional facts can be stated:

Comparing the 1H NMR data of positional isomers
3a–6a and 3b–6b, it is sticking that one of the 4-methy-
lene hydrogens is more shielded (3.02 and 2.98 ppm)
than the other (3.73 and 3.68 ppm) for 6a,b, while in
3a,b no such strong shielding is observable (all shifts
are in the interval of 3.60–3.75 ppm). This is due to
the anisotropic effect [18a] of the cis-arranged 5-aryl
Fe
N N

N

HN

R

O

R

NHNH2

N

NH

O

2b

4b
 OMe

.

Fe
N N N

NH

R

OR

2b

10b

 OMe

.



Table 1
1H NMR dataa of compounds 3a,b, 4b, 6a,b, 8a,b, 9a,b and 10bb

Compound OCH3

s (3H)
CH2

(Pos. 4)c
H-5 H-2 0,5 0 H-30,40 H-1-5

Cpf
H-2,6 H-3,5 H-4 H-5/3 H-6/4 H-7/5 H-8/6 NH s

(1H)

Pyrazoline
ringd

Substituted
Cp ringe

3-Phenyl/
anisyl groupg

Phthalazinonyl/
a-pyridyl ring

3a – 3.66, 3.75 5.70 4.05, 4.55 4.07, 4.10 4.16 7.86 7.46 7.39 7.38 7.50 6.66 8.19 –
3b 3.86 3.60, 3.70 5.65 4.06, 4.50 4.05, 4.10 4.14 7.78 6.98 – 7.34 7.47 6.63 8.17
4b 3.79 3.35, 3.87 5.51 4.31, 4.39 4.10 4.21 7.73 7.01 – 8.21 7.82 7.91 8.41 12.2
6a – 3.02, 3.73 5.74 4.55, 4.73 4.36, 4.37 4.09 �7.3 7.23 7.35 7.50 6.60 8.04 –
6b 3.75 2.98, 3.68 5.67 4.53, 4.71 4.34, 4.35 4.09 7.21 6.83 – 7.21 7.47 6.57 8.04 –
8a – 3.08, 3.88 5.68 �7.4g 7.29 7.20 7.70 �7.4g 8.21 7.85 7.94 8.64 12.06
8b 3.71 2.99, 3.78 5.59 7.35 7.23 7.15 7.58 6.91 – 8.15 7.78 7.91 8.58 11.98
9a – 7.29, 7.85 6.35 �7.4h 7.32 7.25 �7.4h 7.66 7.61 8.42 7.80 7.81 7.97 11.2
9b 3.79 7.16, 8.28 6.24 7.42 7.25 7.18 7.30 7.13 – 8.17 7.78 7.84 7.94 12.0
10b 3.76 3.09, 3.52 5.59 4.59, 4.61 �4.37 4.19 7.37 6.84 – 8.40 7.75 7.85 8.69 9.99

a In CDCl3 (3a,b, 6a,b, 10b) and (8b)/or DMSO-d6 (4b, 8a, 9b) solution (for 9a 4:1 mixture of these solvents) at 500 MHz. Chemical shifts in ppm
(dTMS = 0 ppm), coupling constants in Hz.
b Assignments were supported by HMQC and for 6a and 8b NOEDIF measurements.
c Two dd�s (2 · 1H), 2J: 16.8 (3a,b, 6a,b, 8a,b), 16.2 (10b), 3J (upfield dd): 4.4 (3a,b, 6a,b), 12.5 (8a,b), 12.2 (10b), 3J (downfield dd ): 11.3 (3a,b), 12.0

(6a,b), 11.1 (8a,b, 10b), two d�s (2 · 1H) for 9a,b, J : 16.3.
d H(a), NH, and H(b), resp., in the enhydrazino group (9a,b).
e The H-2,6 and H-3,5 signals (�d and �t) of the phenyl attached to the C-5 (sp3) atom in the pyrazoline ring (8a,b, 9a,b).
f Unsubstituted ring, for 8a,b and 9a,b the H-4 signal (�t) of the phenyl attached to the C-5 (sp3) atom in the pyrazoline ring.
g Pos. 5 for 6a,b and 10b.
h Two overlapping signals.
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group which must be then perpendicular to the pyrazo-
line ring in the preferred conformation. The similar ef-
fect can also be stated for 8a,b and 10b.

A small, but significant difference can be observed in
the 1H NMR chemical shift of the H�s in unsubstituted
Cp ring for the positional isomers 3 and 6 (0.06 ppm).
Thus, the change in electronic distribution in the isomers
is transferred via the sandwich bond and the Fe atom.

The measured 15N chemical shifts (Table 4) demon-
strate the presence of a hydrazone moiety in each com-
pound described here.

The a-effect [18b,19] of the ferrocenyl and aryl sub-
stituents on C-3 is hardly different (1.4 and 0.8 ppm
for the pairs 3a–6a and 3b–6b), while for the 13C
NMR chemical shifts of C-4 and C-5 a large differerence
was observed for the isomers (for 3a–6a 4.2 and 3.6 and
for 3b–6b 3.6 and 3.7). Because a substantial difference
in the a-effect is not expectable depending on the nature
of the substituted carbon, these shift differences may be
originated from the field effect [18c,20] causing upfield
shifts of carbons substituted by bulkier groups. In 3

and 6, a steric hindrance between N(1)- and 5-substitu-
ents is expectable. In accordance with the aboves, the
C-4 and C-5 lines are upfield shifted in 3a,b, where the
bulkier ferrocenyl moiety is bonded to C-3 instead of
the smaller aryl group.

As a proof of the steric interaction between the sub-
stituents in Pos. 1 and 5, a significant difference (0.50
and 0.46 ppm) can be stated in the 1H NMR chemical
shifts of H-2 0 and H-5 0 for 3a and 3b. Due to the aniso-
tropic effect of the heterocycle, the H-2 0 (or H-5 0) atom of
the Cp ring lying above the plane of the heteroaromatic
ring is more shielded and its signal is upfield shifted (to
4.05 ppm). This effect is absent in 6a and 6b. Instead,
the coplanar arrangement of the Cp ring and the C@N
double bond reveals in a dramatic downfield shift of this
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signal (to 4.73 and 4.71 ppm) in S-cis orientation to this
bond due to its anisotropic effect [18d].

The separated H,C-2 0/5 0 and H,C-3 0/4 0 signals of our
ferrocenyl N-heterocycles due to the inherent diastereot-
opy (chirality center C-5) and/or the restricted rotation
of the ferrocenyl moiety around the C(py)–C(Cp) bond.
To prove the contribution of rotational hindrance in
these signal separations we carried out variable temper-
ature (DNMR) experiments. The 1H NMR spectra of
pyrazolines 3a and 6b were measured at 415 and
440 K, respectively. Only a decrease of the signal separa-
tion (DDm) could be observed. From DDm values it can be
established that the contribution of hindered rotation of
the Fc group is responsible in ca. 25–30% for the chem-
ical non-equivalence of H-2 0 and H-5 0 atoms. The more
important reason, however, must be the diastereotopy,
in accordance with the literature data [21a,21b].

Our findings on ferrocenyl macrocycles [22] contain-
ing two 1,1 0-substituted ferrocene moieties bridged by
two –CR@N–N@CR 0– binding chains support the role
of restricted rotation in signal separation. DFT calcula-
tions and DNMR measurements confirmed for these
molecules, that in the conformational equilibrium the
rotamers containing the –RC@N–N@CR 0– binding
chains coplanar to the Cp rings are strongly preferred.
These molecules are symmetric without chirality centres
and if they are rigid – free internal rotation of the bind-
ing chains or their parts is not possible – the chemically
non-equivalence of C/H-2 0,5 0 and C/H-3 0,4 0 atom pairs
were observed.
4. X-ray studies

Although chalcone 1b is known for a long time [7,16],
its X-ray study has not been published till now. We re-
port now the single crystal analysis of 1b and two of
our new products, 3b and 8b. The X-ray structures are
depicted in Figs. 1 and 2. The selected bond parameters
can be seen in Table 6.

While there is no difference found in the Fe1–Cp dis-
tances and the parallel arrangement of the two Cp rings
in 1b and 3b, the relative position of these rings is differ-
ent, in 1b it is staggered, in 3b, however, it is eclipsed.

The side-chain in 1b is in elongated conformation, the
enone moiety has S-cis conformation and its torsion an-
gle is 2.6(8)�. The phenyl ring is nearly coplanar: the an-
gle between the carbonyl and the former ring is 4.0(4)�.
This might suggest extended conjugation, but the bond
distances does not support such an electron distribution:
(C(1)–C(2) 1.333(6) Å, C(2)–C(3) 1.486(7) Å, O(2)–C(3)
1.229(6) Å, C(3)–C(4) 1.474(7) Å).

In both 3b and 8b the central pyrazoline rings have an
envelope structure with the chiral C1 on the tip. The dis-
tances of C1 atoms from the plane of the others are
0.289(10) and 0.356(3) Å, respectively.



Table 3
Characteristic IR frequencies (cm�1) of compounds 3a,b, 4b, 6a,b, 8a,b, 9a,b and 10b (in KBr discs)

Compound mNH
banda

Amide-I
band

mC@N
band

cCArH
bandb

cCArH
bandc

cCArCAr

bandd
mC–O
band

mas Cp–Fe–Cp
and tilt of Cp

3a – – 1589 773 760 693 – 502
3b – – 1590e 769 830f – 1246 490g

4b 3250–2750 1658 1588e – 829 – 1250 508
6a – – 1589 764h 764h 705 – 483
6b – 1588 761 828 – 1245 487
8a 3300–2700 1657 1581 – 760 693 – –
8b �3160 1661 1584e 765 820 697 1247
9a 3365, 3250 1660 1599 779 760 704, 695e – –
9b 3310, 3145e 1652 1594 781 821 680 1245 –
10b 3250–2750 1656 1586 – 827 – 1251e 563

a Diffuse (4b, 8a, 10b), broad (8b).
b Pyridine (3a,b, 6a,b), phenyl (8b, 9b, 10b).
c Mono- (a) or p-disubstituted benzene (b).
d Monosubstituted benzene.

e–g Splitted band with the further maxima at 1606e, 854f and 508g (3b), 1607 (4b), 1607 (8b), 675 (9a), �2950 broad (9b) and 1028 (10b).
h Two overlapping bands (very strong).

Table 4
15N NMR chemical shiftsa of compounds 8a,b and 9ab

Compound N-1 N-2 N-2 N-3

Pyrazoline ringc Phthalazinone
ring

8a 163 333 276 177
8b 161 328 275 177
9a 137 317 264 174

a In CDCl3 solution at 50.7 MHz. Chemical shifts in ppm
(dNH3 = 0 ppm).
b Assignments are based on 15N,1H-HMBC measurements.
c For 9a sp3-N (N-1) and sp2-N (N-2).

Fig. 1. The ortep diagram of 1b (the ellipsoid probability is 30%).
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The anisyl groups in 3b and 8b, respectively, are
nearly perpendicular to the pyrazoline rings. In 3b the
least-squares planes of the pyrazoline and the closer
Cp rings is 86.4(3)�. In 8b the phenyl and anisyl rings
have angles to the pyrazoline moiety of 87.7(1)� and
4.3(1)�, respectively.

In both 1b and 3b the main crystal building forces are
the dipole–dipole and the dispersion type, second order
interactions between the polar rings and the apolar ferr-
ocenyl moieties, respectively. The distinct layers of the
apolar ferrocenyl groups and the polar moieties in the
crystals of 1b run perpendicular to the ab plane while
in the crystals of 3b the ac plane of the unit cell. In 1b

in the apolar layers the ring planes of the ferrocenes of
the symmetry equivalent molecules are perpendicular,
while in 3b in each apolar layer the axes of the symmetry
equivalent ferrocenes are parallel and perpendicular to
the axes of ferrocenes in the neighbouring apolar layer.

In the crystals of 8b, the presence of donor N–H atom
causes significant change in the crystal structure results
in the formation of hydrogen bonds. The intermolecular
hydrogen bonds formed between the O1 carbonyl oxy-
gen and the NH group of [�x + 2,�y,�z + 1] symmetry
equivalent molecule, and inversely. The hydrogen bond-
ing pattern of the crystal shows H-bonded pairs of mol-
ecules. The hydrogen bondings are showed in Table 6.
The distinct layers of the polar naphtalazone moiety
and the apolar rings, respectively, run parallel to the
ac plane of the unit cell. In the polar layers, the planes
of the naphtalazone moieties of the symmetry equivalent
molecules are parallel. The planes of all phenyl groups
are perpendicular to the bc plane of the unit cell (see
Fig. 3).
5. Experimental

IR spectra were recorded with a Bruker IFS-55 FT-
spectrometer using KBr pellets. The 1H and 13C NMR
spectra were obtained at 500 and 126 MHz by a Bruker
DRX-500 spectrometer in CDCl3 or DMSO-d6 solution,
with the deuterium signal of the solvent as the lock and
Me4Si as internal standard. The standard Bruker micro-
program NOEMULT.AU to generate NOE was used
with a selective pre-irradiation time. DEPT spectra were
run in a standard manner, using only the H = 135� pulse



Fig. 2. The ortep diagram of 3b and 8b (the ellipsoid probability is 30%).

Fig. 3. Hydrogen bonds in the molecule of 8b.
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to separate CH/CH3 and CH2 lines phased ‘‘up’’ and
‘‘down’’, respectively. The 2D-HMQC spectra were ob-
tained by using the standard Bruker pulse program
HXCO.AU.

The X-ray measurements were made on a Rigaku
AFC6S diffractometer with graphite monochromated
Cu Ka radiation (k = 1.54178 Å). The crystals were
mounted on a glass fibre. Cell constants and an orienta-
tion matrix for data collection were obtained from a
least-squares refinement using the setting angles of care-
fully centred reflections. The data were collected at a
temperature of 293 K using the x/2h scan technique.
Table 5
Physical and analytical data on compounds 3a, 3b, 4b, 6a, 6b, 8a, 8b, 9a, 9b

Compound m.p. (�C) Formula Calculated

C

3a 163–164 C24H21FeN3 70.77
3b 168–169 C25H23FeN3O 68.66
4b 287–290 C28H24FeN4O2 66.68
6a 180–181 C24H21FeN3 70.77
6b 164–147 C25H23FeN3O 68.66
8a 249–250 C23H18N4O 75.39
8b 290–292 C24H20N4O2 72.71
9a 198–201 C23H18N4O 75.39
9b 205–206 C24H20N4O2 72.71
Data processing was carried out by use of the software
supplied with the diffractometer. Structure solutions
with direct methods were carried out with the teXsan
Crystal Structure Analysis Package [23]. Refinements
were carried out using the SHELXL-97 [24] program by
the full matrix, least squares method on F2. All non-
hydrogen atoms were refined anisotropically. Hydrogen
atoms were generated based upon geometric evidence
and their positions were refined by the riding model.
The crystallographic data for compounds 1b, 3b and
8b are summarized in Table 6. Full lists of atomic coor-
dinates, bond lengths, angles and atomic displacement
parameters have been deposited at the Cambridge Crys-
tallographic Data Centre. CCDC-257154, -257152,
-257153 for compounds 1b, 3b and 8b, respectively, con-
tain the supplementary crystallographic data for this pa-
per. These data can be obtained free of charge at
www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html [or from the
Cambridge Crystallographic Data Centre, 12 Union
Road, Cambridge CB2 1EZ, UK; fax: (internat.) +44-
1223-336-033; e-mail: deposit@ccdc.cam.ac.uk].

TLC was performed on aluminium plates precoated
with Silica Gel 60 F254 (E. Merck), the spots were detected
visually or by UV light at 254 and 366 nm, respectively.
% Found %

H N C H N

5.20 10.32 70.68 5.11 10.19
5.30 9.61 68.47 5.21 9.44
4.80 11.11 66.43 4.72 11.10
5.20 10.32 70.54 5.23 10.29
5.30 9.61 68.42 5.24 9.41
4.95 15.29 75.28 4.94 15.16
5.09 14.13 71.97 5.05 14.02
4.95 15.29 75.35 5.01 15.19
5.09 14.13 72.92 5.04 14.05

http://www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html


Table 6
The crystal data, selected bond lengths (Å), angles (�) and torsion angles (�)

1b 3b 8b

Crystal colour, habit Red, needle Orange, needle Colourless, plate
Crystal dimensions (mm3) 0.12 · 0.15 · 0.95 0.15 · 0.12 · 0.45 0.27 · 0.13 · 0.42
Crystal system Monoclinic Monoclinic Triclinic
Space group P21/a P21/c P�1
Lattice parameters

a (Å) 10.550(2) 7.420(2) 8.660(2)
b (Å) 7.839(1) 16.331(2) 15.243(1)
c (Å) 19.200(1) 17.004(2) 8.486(2)
a (�) 103.86(1)
b (�) 90.817(7) 90.43(1) 105.88(2)
c (�) 78.61(1)

Bond lengths

N1–N2 1.369(6) 1.410(2)
N2–C1 1.480(6) 1.494(3)
C1–C2 1.333(6) 1.531(8) 1.526(3)
C2–C3 1.486(7) 1.519(8) 1.502(3)
C3–N1 1.295(7) 1.277(3)
C3–C4 1.474(7) 1.455(8) 1.468(3)
C3–O2 1.229(6)

Angles

C3–N1–N2 108.9(5) 108.7(2)
N1–N2–C1 113.0(4) 109.6 (1)
N2–C1–C2 100.0(4) 100.9(2)
C1–C2–C3 120.4(5) 102.9(5) 102.1(2)
C2–C3–N1 111.9(6) 113.5(2)
C2–C3–C4 119.0(5) 124.0(6) 125.4(2)
C2–C3–O2 120.0(5)
O2–C3–C4 121.1(5)

Torsion angles

C1–C2–C3–O2 2.6(8)
C1–C2–C3–C4 �177.3(5) 169.7(5) �169.5(2)
C2–C3–C4–C5 �5.2(8) �3.4(10) �1.7(4)
C1–C2–C3–N1 �11.4(7) 13.0(3)
C2–C3–N1–N2 0.3(7) 1.1(3)
C3–N1–N2–C1 11.9(7) �15.5(2)
N1–N2–C1–C2 �18.0(6) 22.3(2)
N2–C1–C2–C3 16.2(6) �19.9(2)

Hydrogen bond

Donor–H� � �Acc. N4–H4� � �O2(a)
d(D–H) 0.962
d(H� � �A) 1.831
d(D� � �A) 2.793
\(D–H� � �A) 178.4

Translation of symmetry codes to equiv. positions: (a)=�x + 2,�y,�z + 1.
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Column chromatography was made on silica gel (E.
Merck, 0.020–0.043 mesh).

4-Hydrazino-phthalazin-1(2H)-one (2b) was pre-
pared, as described in the literature [25]. 3-Ferrocenyl-
1-aryl-2-propen-1-ones 1a and 1b, resp., were obtained
by condensation of ferrocenecarboxaldehyde (5 mmol)
with acetophenone and 4-methoxy-acetophenone, resp.
(5 mmol), in ethanol (4 cm3), applying 10% aqueous
KOH solution (4 cm3) as base catalyst [16]. The reac-
tions were followed by TLC (benzene/EtOAc 4/1).
Products were crystallised by dissolving in methanol
and by precipitating with water. Yield for 1a

(C19H16FeO) 90%, m.p. 141–142 �C, lit. m.p. 141–
142 �C [16]; for 1b (C20H18FeO2) 87%, m.p. 153 �C, lit.
m.p. 153–154 �C [16]. The analogous 1-ferrocenyl-3-
aryl-2-propen-1-ones (5a and 5b) were prepared by
treatment with a mixture of acetylferrocene and benzal-
dehyde or 4-methoxy-benzaldehyde, resp., in ethanol
with 10% KOH solution, as described for 1a. Yield for
5a (C19H16FeO) 90%, m.p. 140–141 �C, lit. m.p. 141–
142 �C [26]; for 5b (C20H18FeO2) 87%, m.p. 151–
152 �C, lit. m.p. 152–153 �C [16].
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Analytical and physical data of the new compounds
are given in Table 5.

5.1. 5-Ferrocenyl-3-phenyl-1-(2-pyridyl)-2-pyrazoline

(3a)

3-Ferrocenyl-1-phenyl-2-propen-1-one (1a, 1 mmol)
and 2-hydrazino-pyridine (2a, 1.2 mmol) were refluxed
in a mixture of EtOH (8 cm3), AcOH (3 cm3) and H2O
(2 cm3) under nitrogen. After 10 h, further 2a

(1.2 mmol) was added in EtOH (2 cm3)–AcOH (1 cm3)
and the reflux was continued for additional 10 h, while
TLC (benzene/EtOAc 5/1) indicated complete reaction.
The mixture was evaporated and co-distilled several
times with EtOAc and then triturated with a few EtOAc
to give a yellow solid, yield 74%. Purification by column
chromatography with a solvent mixture of N-hexane–
CHCl3–EtOAc (3:1:0.5) and treatment with petroleum
ether afforded yellow needles of pure 3a, yield 56%.

5.2. 5-Ferrocenyl-3-(p-methoxyphenyl)-1-(2-pyridyl)-2-

pyrazoline (3b)

3-Ferrocenyl-1-(4-methoxy-phenyl)-2-propen-1-one
(1b) with 2a, in a similar procedure as described at the
synthesis of 3a, after 20 h reflux and subsequent cooling,
gave dark yellow crystals of 3b. Re-crystallisation by
dissolving in EtOAc and precipitating with petroleum
ether gave pure product, yield 53%.

In the mother liquor a small amount (<5%) of a by-
product was indicated but not isolated.

5.3. 5-Ferrocenyl-3-phenyl-1-{4-[phthalazin-1(2H)-on]-

yl}-2-pyrazoline (4b)

Ferrocenyl-p-methoxyphenyl chalcone 1b was reacted
with 4-hydrazino-phthalazin-1(2H)-one (2b) in a similar
procedure as described above. While refluxing, yellow
crystals of 5b separated from the reaction mixture. After
filtration the product was washed with methanol to give
pure 5b in 62% yield.

5.4. 3-Ferrocenyl-5-phenyl-1-(2-pyridyl)-2-pyrazoline

(6a)

1-Ferrocenyl-3-phenyl-2-propen-1-one (5a, 1 mmol)
was reacted with 2-hydrazino-pyridine (2a) as described
for 3a. During the reaction formation of significant
amount of paramagnetic substances was observed. After
refluxing for 20 h the reaction mixture was evaporated
and co-distilled several times with EtOAc. The dark oily
residue was purified by column chromatography first
with chloroform and the main product repeatedly with
benzene–EtOAc (4:1) as eluent. Small amount of by-
products was detected but they were not further investi-
gated. The unchanged starting material (40%) was
recovered. The main product was crystallised from
CH2Cl2/petroleum ether to give pure 6a as orange–red
crystals, yield 24%.
5.5. 3-Ferrocenyl-5-(p-methoxyphenyl)-1-(2-pyridyl)-2-

pyrazoline (6b)

Compound 5b was reacted with 2a, as described
above. After 30 h reflux the reaction mixture was evap-
orated, and the dark residue was extracted with EtOAc,
dried over MgSO4, evaporated and purified by column
chromatography with a mixture N-hexane–CHCl3–
EtOAc (3:2:1) as eluent. The unchanged starting mate-
rial (12%) was recovered. The main product was purified
again by column chromatography with the same solvent
mixture to give pure 6b. Crystallisation from
ether–petroleum ether afforded orange-red crystals,
yield 27%.

5.6. 3,5-Diphenyl-1-{4-[phthalazin-1(2H)-on]-yl}-2-
pyrazoline (8a)

Diphenyl-chalcone (7a, 2 mmol) and 4-hydrazino-
phthalazin-1(2H)-one (2b, 2 mmol) was refluxed in a
mixture of EtOH (10 cm3), AcOH (4 cm3) and H2O
(4 cm3) for 8 h under nitrogen. On cooling pale yellow
crystals of 8a were separated, yield 65%. Re-crystallisa-
tion from EtOH resulted in pure product, yield 52%.
From the mother liquor of the reaction gold-yellow
crystals of 9a were obtained in 12% yield.
5.7. 3-(p-Methoxyphenyl)-5-phenyl-1-{4-[phthalazin-
1(2H)-on]-yl}-2- pyrazoline (8b)

1-p-Methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one (7b,
1 mmol) was reacted with 2b, as described for 8a. After
4 h separation of solid substance was observed. Heating
was continued after adding of EtOH (4 cm3), AcOH
(2 cm3) and H2O (1 cm3) for further 8 h. On cooling
and partial evaporation pale yellow crystals of 8b were
separated in 77% yield. Re-crystallisation from ethanol
afforded pure product in 61% yield.
5.8. 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one {4-[phthalazin-1(2H)-

on]-yl} hydrazone (9a)

1,3-Diphenyl-chalcone (7a, 4 mmol) and 4-hydra-
zino-phthalazin-1(2H)-one (2b, 4 mmol) was refluxed
in a mixture of EtOH (20 cm3), AcOH (8 cm3) and
H2O (8 cm3) under nitrogen for 4 h. The separated
gold-yellow crystals of 9a after cooling were filtered
and washed with EtOH–water (1:1), yield 75%. Crystal-
lisation was made by dissolving the crude product in
CHCl3, then ethanol was added to the solution. Partial
evaporation below 30 �C gave pure product, yield 63%.
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5.9. 1-p-Methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one {4-
[phthalazin-1(2H)-on]-yl} hydrazone (9b)

Reaction of 7b with 2b, as described for 9a, resulted
in crude 9b in 90% yield. After recrystallisation pure
product was obtained in 71% yield.

5.10. 3-Ferrocenyl-5-(p-methoxyphenyl)-1-{4-
[phthalazin-1(2H)-on]-yl}-2-pyrazoline (10b)

1-Ferrocenyl-3-(p-methoxyphenyl) 2-propen-1-one
(5b, 1 mmol) was reacted with 4-hydrazino-phthalazin-
1(2H)-one (2b, 1.2 mmol) in a mixture of EtOH
(16 cm3), AcOH (6 cm3) and H2O (4.5 cm3). After 10 h
reflux 0.8 mmol 2b was added and refluxing was contin-
ued for further 20 h. After evaporation the dark oily res-
idue was purified by column chromatography with
eluents benzene-hexane 2:1, then benzene and finally
with benzene–EtOAc 4:1. The main product was puri-
fied again by chromatography using hexane–EtOAc
3:2 ! 2:3 mixture as eluent. By-products (less than
5%) were not investigated. Crystallisation of the main
product from ether–petroleum ether resulted in dark yel-
low crystals, yield 30%.
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Macrocyclic Double Ferrocenes, Their Stereostructure, and an IR and NMR
Spectroscopic, X-ray Crystallographic, and Conformational and Dynamic

Investigation[‡]

Pál Sohár,*[a,b] Antal Csámpai,[b] Árvácska Abrán,[a] György Túrós,[a] Elemér Vass,[c]
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Condensation reactions of 1,1�-diacetylferrocenes with hy-
drazine afford a series of novel ferrocenophanes with two in-
corporated ferrocene units. NMR spectroscopy is used to es-
tablish the free rotation of the –CH=N–N=C(R)– bridging
chains (R = H, Me, Ph) and the rigidity of the –C(Me)=N–
N=C(Me)– chain(s) in these macrocycles. The results of theo-
retical studies on molecular dynamics of these molecules car-

Introduction
In the last decades the chemistry of bidentate nitrogen

ligands has received considerable attention due to the fasci-
nating structure and promising catalytic activity of their
palladium complexes in alkyne oligomerisation[2] and in se-
veral kinds of cross-coupling reactions.[3] A series of further
rigid 1,4-bidentate ligands,[4] diferrocenyl-substituted 1,5-bi-
dentate ligands[5] and non-rigid 1,4-nitrogen ligands with
ferrocenyl Schiff-base units,[6] as well as a few interesting
mononuclear zinc, copper,[6] nickel,[7] platinum[8] and binu-
clear palladium and platinum[9] complexes have also been
described. The number of known examples of nitrogen-con-
taining macrocycles with two bridged ferrocene units is,
however, limited.[10] These facts prompted us to prepare and
characterise such tetradentate ligands in which two azine
groups (2,3-diaza-1,3-butadienes) and two ferrocene units
are incorporated in a macrocycle potentially capable of co-
ordinating one or two metal atoms to furnish a novel group
of complexes expected to have catalytic activity and even
some interest in biological applications.[11]

Results and Discussion
1,1�-Diformyl-, 1,1�-diacetyl-, 1-acetyl-1�-formyl- and

1,1�-dibenzoylferrocene (1a–d, respectively) were condensed
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ried out by density functional calculations are consistent with
the spectroscopic observations. The stereostructures of the
new compounds were confirmed by IR, 1H and 13C NMR
spectroscopy, including 2D-COSY, 2D-HMQC and 2D-
HMBC measurements, and by mass spectrometry.
(© Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim,
Germany, 2005)

with hydrazine hydrate in ethanol (Method A: Scheme 1).
Depending on the steric demand of the acyl group and the
applied reaction time, 1a–c were converted into three types
of products (4b, 5c and 6a–d). In shorter reaction times
(0.5–3 h) 1,1�-diformylferrocene (1a) directly afforded the
poorly soluble dimer 6a, whereas 1,1�-diacetylferrocene (1b)
and 1-acetyl-1�-formylferrocene (1c) underwent partial con-
densation to afford bis-hydrazone 4b and bis-azine 5c,
respectively. Acid-catalysed condensation of 4b with 1a
(method B) gave macrocycle 6e in reasonable yield (57%).

Probably due to unfavourable steric conditions 1d could
not be transformed into the tetraphenyl-substituted macro-
cyclic dimer, but its acid-catalysed condensation with hydra-
zine hydrate (method C) led to 4d, treatment of which with
1a (method B) in situ gave macrocycle 6f. So far we have
not been able to isolate 4d as the assumed bis-hydrazone
intermediate is contaminated by many unidentified impuri-
ties. As this mixture was used directly for the condensation
with 1a by method B, the overall yield of 6f was very low
(8%).

Both the prolonged treatment (30 h) of 1b with an etha-
nolic solution of hydrazine hydrate (method A) and acid-
catalysed self-condensation of bis-hydrazone 4b in the ab-
sence of hydrazine (method D) gave 6b.

As for the effect of hydrazine hydrate (method A), both
1c and 5c were converted into the same mixture (approx.
45–55%) of constitutional isomers 6c and 6d. It seems rea-
sonable that condensation of the acetyl groups in 5c yields
macrocycle 6c directly, whereas the competitive cleavage of
the azine moiety regenerates hydrazone 2c, “head to tail”
dimerisation of which gives macrocycle 6d. Hydrazones 2a
and 2b can also be considered as intermediates in the reac-



P. Sohár et al.FULL PAPER

Scheme 1. A: N2H4·H2O, reflux, EtOH, 0.5–30 h; B: 1a, reflux in EtOH/AcOH (100:1), 3 h; C: N2H4·H2O, reflux in EtOH/AcOH (100:1),
5 h; D: reflux in EtOH/AcOH (100:1), 3 h.

tions leading to 6a and 6b, respectively. The dimer structure
for 6a and 6b was confirmed by mass spectrometry.

The formation of diazabutadiene-bridged ferroceno-
phanes of type 3 was not detected even in traces. In order
to get comparable energetic data we carried out density
functional calculations at the RB3LYP level of theory using
the LANL2DZ basis set and the Gaussian program pack-
age[12] for 3a–c and the eclipsed and staggered forms of the
corresponding dimers 6a–c. On the basis of the heats of
formation obtained after geometry optimisation it is obvi-
ous that the monomeric ferrocenophanes have a consider-
ably more-strained structure and, consequently, the dimeris-
ation 2 � 6 generally seems to be a much more favoured
process than the cyclisation 2 � 3 (see Table 1). The stag-
gered conformation of 6b determined by X-ray diffraction
(Figure 1) is also in agreement with the results of theoretical
calculations [ΔE(6b/ecl – 6b/st) = 5.6 kJmol–1]. On the basis
of this result, a staggered conformation in the solid state
can also be predicted for the dimethyl-substituted isomers
6c–e (Table 1).

The symmetry properties of macrocycles 6a–f depend on
the mutual orientation of the Cp rings and the binding
chains, and their flexibility. In rigid structures with coplanar
Cp rings and binding chains (C=N double bond) the atomic
pairs C/H-2 and C/H-5, and C/H-3 and C/H-4, respectively,
are diastereotopic and, consequently, chemically non-equiv-
alent (Table 2 and Table 3). In such conformations one of

© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.eurjoc.org Eur. J. Org. Chem. 2005, 1659–16641660

Table 1. Relative energy [kJmol–1] of the hypothetical H- and Me-
substituted monomers 3a–c and the eclipsed and staggered forms
of dimers 6a–e[a,b]

6a/ecl – 2×3a –198.2
6a/stag – 2×3a –197.2
6b/ecl – 2×3b –168.1
6b/stag – 2×3b –173.7
6c/ecl – 2×3c –182.7
6c/stag – 2×3c –185.8
6d/ecl – 2×3c –181.3
6d/stag – 2×3c –186.1
2×6a/ecl – 6a/stag –1.1
6b/ecl – 6b/stag 5.6
6c/ecl – 6c/stag 3.1
6d/ecl – 6d/stag 4.7

[a] Compound 6e is not an alternative dimer product of any mono-
mer ferrocenophane. [b] E(6e/ecl.) – E(6e/stag.) = 2.1 kJmol–1.

the H-2 and H-5 signals must be shifted downfield due to
anisotropy of the closer lying lone pair on the N atom. In
the flexible structures with two freely rotating binding
chains the above-mentioned atomic pairs must become iso-
chronous and have identical NMR signals. In fact, in the
1H and 13C NMR spectra of 6b and 6c the C/H-2,5 and
C/H-3,4 atomic pairs have separate signals, while in the
spectra of our other macrocycles (6a,d,e,f) these pairs have
identical signals.

In an attempt to clarify the conformational features of
the new compounds we carried out NMR measurements at
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Figure 1. Ortep diagram of 6b. Only non-hydrogen atoms are
labelled. The molecule has three, twofold axes perpendicular to
each other (point group D2). The ellipsoid probability is 30%.

different temperatures. [D6]DMSO solutions of compounds
having separated signals was heated to about 430 K,
whereas the others with identical signals for atomic pairs
C/H-2,5 and C/H-3,4 were cooled (in CDCl3 solution) to
about 210 K. All these VT NMR experiments proved nega-
tive as no changes, even broadening of the signals, were
observed in the spectra recorded at different temperatures.
Consequently, 6b and 6c must contain Cp rings that are
coplanar with the plane of the C=N double bonds. These
results are reasonable because the internal rotation of one
or both –C(Me)=N–N=C(Me)– binding chain(s) in 6b and
6c must be hindered as one of the bulky methyl groups
would transitionally have to occupy the sterically unfavour-
able endo position inside the macrocycle.

Table 2. Characteristic IR frequencies[a] and 1H NMR spectroscopic data[b] of compounds 4b and 6a–f.[c]

νC=N νasCp–Fe–Cp and tilt of CH3 (s, 3 H) =CH (s, 1 H) H-2,5 (2 H) H-3,4 (2 H) H-2,5 (2 H) H-3,4 (2 H)
band Cp bands[13]

Cp ring vicinal to CH=N Cp ring vicinal to C(CH3)=N

4b 1643 525, 512, 488 1.87 – – – 4.42 4.18
6a 1624 503, 490 – 8.55 5.15 4.50 – –
6b 1599 536, 473 2.42 – – – 5.04,[d] 4.15 4.48, 4.63
6c 1609 549, 510, 481, 459 2.45 8.40 4.97,[d] 4.86 4.47,[e] 4.32 5.32,[d] 4.84 4.41,[e] 4.22
6d 1611 547, 513, 493, 480, 458 2.46 8.32 4.90 4.36 5.04 4.34
6e 1615 547, 506, 478, 460 2.40 8.16 4.94 4.29 4.88 4.30
6f[f] 1607 539, 503, 473 – 8.53 4.74[f] �4.2[g] 4.74[f] �4.2[g]

[a] As KBr discs [cm–1]. Further IR bands: νNH2 (4b): 3437, 3354, 3207 cm–1. [b] In CDCl3 solution at 500 MHz. Chemical shifts in
ppm (δTMS = 0 ppm), coupling constants in Hertz. Further 1H NMR signals: δ(NH2) (4b) = 5.84 ppm (s, 2×2 H); phenyl groups (6f): δ
= 7.70 (d, (2 H, H-2,6), 7.45 (t, 2 H, H-3,5), 7.40 (t, 1 H, H-4). [c] Assignments were supported by HMQC (6b–e) and 2D-COSY (6c–
e), and for 6c also by DIFFNOE measurements. [d] H-2: near (s-cis) to the coplanar nitrogen atom. [e] H-3. [f,g] Overlapping signals.

Table 3.13C NMR chemical shifts[a] of compounds 4b and 6b–f.[b]

CH3 =CH =CR[c] C-1 C-2,5 C-3,4 C-1 C-2,5 C-3,4
Bridging chain Cp ring vicinal to CH=N Cp ring vicinal to C(R)=N[c]

4b 13.5 – 143.8 – – – 88.0 67.0 69.8
6b 16.1 – 164.8 – – – 86.4 69.0,[d] 69.9 72.6,[e] 71.3
6c 16.5 161.6 163.3 80.5 69.5,[e] 71.2[f] 72.0,[e] 70.8 87.4 67.0,[d] 71.2[f] 71.8,[e] 69.8
6d 16.6 159.3 166.1 82.0 70.4 71.3 86.1 69.2 71.1
6e 16.7 159.7 166.5 82.1 69.8 71.1 85.4 70.1 71.2
6f – 161.7 168.8 82.0 70.8[f] 71.7[g] 85.4 70.8[f] 71.8[g]

[a] In ppm (δTMS = 0 ppm) at 125.7 MHz. Solvent: CDCl3. Further lines: phenyl groups (6f): δ = 137.3 (C-1), 129.6 (C-2,6), 127.6 (C-
3,5), 128.4 (C-4) ppm. [b] Assignments were supported by HMQC (except for 6f), HMBC (except for 6b) and for 6b also by DEPT
measurements. [c] R = Me (6b–e) or Ph (6f). [d] C-2: near (s-cis) to the coplanar N. [e] C-3. [f] Overlapping signals. [g] Interchangeable
assignments.
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This assumption was clearly confirmed by theoretical
modelling at the RB3LYP/LANL2DZ level of theory. The
relative energies of the species involved are listed in Table 4.
The computations on the flexible compounds 6a,d,e re-
sulted in two, low-energy conformations (eclipsed and stag-
gered, see 6a in Figure 2) and a high-energy conformation
(local minimum 6/lm) separated by two transition states
(saddle points 6/ts1 and 6/ts2). The interconversion between
the eclipsed and staggered conformations, which results in
the chemical equivalence of C/H-2 and C/H-5, and C/H-3
and C/H-4, respectively, can take place by a pathway that
avoids the unfavourable inside position of the bulky methyl
group. In the first phase of the pseudorotation the half seg-
ment of one of the bridging chains (CR=N, R = H or Me)
turns out of the plane of the adjacent Cp ring with H or
Me in the outside position and, through one of the transi-
tion states (6/ts1), arrives at the local minimum (6/lm). In
the second phase the rotation of the other half segment
(CH=N) takes place through the other transition state (6/
ts2), where the H atom gets inside the macrocycle.

The above mode of pseudorotation involves the assump-
tion that the Me group can only exchange its positions by
sweeping outside the macrocycle while the azomethine hy-
drogen can get inside the macrocycle. This was experimen-
tally supported by DIFFNOE measurements detecting the
following time-average interactions in 6d: when irradiating
the methyl H’s a response of the H-2,5 signal of the Cp
rings bonded to C(Me)=N group was observed, while the
saturation of the azomethine H signal resulted in responses



P. Sohár et al.FULL PAPER
Table 4. Calculated energies [kJmol–1] for the rotamers of 6a,c–e.

Rot- 6/ts1 – 6/ecl 6/lm – 6/ts1 6/ts2 – 6/lm 6/stag – 6/ts2
amer

a 50.9 –14.1 14.3 –50.1
c[a] 37.0 –1.6 518.2[b] �556.7[b]

d 38.2 –6.5 11.4 –47.8
e 41.1 –8.8 13.0 –47.3

[a] For the rotation of the -C(Me)=N–N=C(Me)- chain. [b] Taking
the single-point energy of the ts2-like structure into account.

of both pairs of Cp rings vicinal to C(Me)=N and also to
the CH=N groups.

Applying the same calculation for the rotation of the
–C(Me)=N–N=C(Me)– binding chain in 6c it turned out
that a saddle-point which would represent a 6/ts2-like tran-
sition state with an endocyclic Me group was not found.
The energy obtained for such a highly crowded structure is
556.7 kJmol–1 higher than the energy of 6c/st (Table 4).
This means that, in agreement with our preliminary expec-
tations, the rotation of the –C(Me)=N–N=C(Me)– chain
cannot take place in our macrocycles. Due to the presence
of the non-rotating dimethyl-substituted chain the rotation
of the –CH=N–N=CH– binding chain does not result in
chemical equivalence of the C/H-2,5 and C/H-3,4 atomic
pairs in 6c, so they exhibit separate NMR signals. From
these studies and the NMR experiments we suppose that
this chemical equivalence can only be achieved by the in-

Figure 2.
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ternal rotation of both bridging chains each carrying at le-
ast one H atom. This means that this mechanism is appli-
cable even to the molecular dynamics of the diphenyl-sub-
stituted macrocycle 6f, which also exhibits coalesced C/H-
2,5 and C/H-3,4 signals. When comparing the theoretical
and VT NMR results the following comment is necessary.
The calculated energy barriers listed in Table 4 (40–
50 kJmol–1) seem to be high enough to cause separation of
the aforementioned signals of 6a,d,e,f at 210 K. This appar-
ent discrepancy can be resolved as follows. The use of a
more extended basis set and solvent model, which unfortu-
nately is prevented by our limited computation capacity,
would probably give calculated energy values that are in
better agreement with the experiments. However, the results
of our calculations carried out for a vacuum model give
a definite substituent dependence for the dynamics of the
bridging chains, whose tendency is certainly consistent with
the experiments.

Finally, we performed a geometry optimisation at the
RB3LYP/LANL2DZ level for an input geometry of 6a in
which both chains were set in an s-cis arrangement. The
calculation converged to a conformer (6a/gauche, Figure 3)
containing bridging chains twisted to a gauche-like position
(dihedral angle found for C=N–N=C sequence: 62.9°), but
its energy is higher by 34.9 kJmol–1 than that of 6a/lm.
(This energy is higher than even those of 6a/ts1 and 6a/ts2
by 20.8 kJmol–1 and 20.5 kJmol–1, respectively.) This result
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Figure 3. This structure was optimised at the B3LYP/LANL2DZ level of theory.

suggests that conformations of type 6/gauche can be ruled
out in the molecular dynamics of our macrocycles.

Conclusions

Ferrocenophanes 6a–f are the first representatives of a
novel heteromacrocyclic system whose molecular dynamics
are controlled by the steric demand of the substituents on
the bridging chains. In the light of this a series of further
diverse interesting ferrocenophanes with predictable dy-
namic properties can be prepared and evaluated as poten-
tial ligands in homogeneous catalysis.

Experimental Section
General: Melting points (uncorrected) were determined with a Boe-
tius microstage. IR spectra were recorded from KBr pellets with a
Bruker IFS 55 FT spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were
recorded in CDCl3 solution in 5 mm tubes at room temp. on a
Bruker DRX 500 spectrometer at 500 (1H) or 125 (13C) MHz, using
TMS as internal reference with the deuterium signal of the solvent
as the lock. The standard Bruker microprogram NOEMULT.AU
to generate NOEs was used with a selective pre-irradiation time.
DEPT spectra were run in a standard manner, using only the Θ =
135° pulse to separate CH/CH3 and CH2 lines phased “up” and
“down”, respectively. 2D-HMQC and 2D-HMBC spectra were ob-
tained by using the standard Bruker pulse programs INV4GS and
INV4GSLPLRND, respectively.

The X-ray measurements were made on a Kappa CCD dif-
fractometer with graphite-monochromated Mo-Kα radiation (λ =
0.71073 Å). The crystals were mounted on a glass fibre and data
were collected at a temperature of 293 K.

The mass spectra were recorded with a VG ZAB-2SEQ spectrome-
ter (resolution: 10000) using the electron ionisation method.

1,1�-Diformylferrocene (1a) and 1-acetyl-1�-formylferrocene (1c)
were prepared according to described procedures.[14,15] 1,1�-Diace-
tylferrocene (1b) and 1,1�-dibenzoylferrocene (1d) were purchased
from Sigma–Aldrich.

Condensation Reactions of 1a–c, 4b and 5c by Method A: Hydrazine
hydrate (0.29 mL, 6 mmol) was added to a solution of the carbonyl
component 1a–c, 5c (2 mmol) and anhydrous ethanol (30 mL) and
the mixture was heated under reflux. Reaction times: 3 h (for 1a to
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give 6a, for 1b to give 4b, for 1c and 5c to give a 45:55 mixture of
6c and 6d); 0.5 h (for 1c to give 5c); 30 h (for 1b to give 6b). The
reaction mixture was then concentrated to about half its volume
and cooled in ice-water. The products separated as a dark-red (5c,
6a,c,d) precipitate and were filtered off and washed with cold, anhy-
drous ethanol (5 mL) to obtain analytically pure samples. Dihydra-
zone 4b was isolated as follows. After the evaporation of the reac-
tion mixture the oily orange residue was purified by flash column
chromatography over silica using CH2Cl2/MeOH (10:1) and crys-
tallised with cold ethanol (5 mL) to obtain 4b in analytically pure
form. Macrocycles 6c and 6d were obtained as a practically insepa-
rable mixture (45–55% as determined by 1H NMR spectroscopy)
from both the precursors (1c and 5c) used.

4b: Orange powder. Yield 0.54 g (91%). M.p. 153–155 °C.
C14H18FeN4 (298.16): calcd. C 56.39, H 6.08, N 18.79; found C
56.43, H 6.11, N 18.55.

5c: Red needles. Yield 0.42 g (83%). M.p. 161–165 °C.
C26H24FeN2O2 (508.17): calcd. C 61.45, H 4.76, N 5.51; found C
61.53, H 4.82, N 5.47.

6a: Deep-red needles. Yield 0.31 g (65%). M.p. 224–227 °C.
C24H20Fe2N4 (476.13): calcd. C 60.54, H 4.23, N 11.77; found C
60.57, H 4.28, N 11.81. MS (EI): calcd. for C24H20Fe2N4 476.0387;
found 476.0359.

6b: Deep-red powder. Yield 0.33 g (62%). M.p. 198–200 °C.
C28H28Fe2N4 (532.24): calcd. C 63.19, H 5.30, N 10.53; found C
63.23, H 5.34, N 10.58. MS (EI) calcd. for C28H28Fe2N4 532.1014;
found 532.1020.

An X-ray crystal structure analysis of 6b revealed the structure de-
picted in Figure 1. Both the ferrocene units and the dimethyl-sub-
stituted chains have a staggered conformation. The point group of
the molecule is D2, as the molecule has three, twofold axes (C2)
perpendicular to each other. The main crystal building force is the
interaction between the apolar ferrocene moieties.
CCDC-249559 (for 6b) contains the supplementary crystallo-
graphic data for this paper. These data can be obtained free of
charge from The Cambridge Crystallographic Data Centre via
www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.

Preparation and Partial Separation of a Mixture of 6c and 6d: Deep-
red powder. Yield 0.35 g (70%; from the reaction of 1c) and 0.39 g
(78%; from the reaction of 5c). The same composition of the prod-
ucts (45% for 6c and 55% for 6d) was obtained by 1H NMR spec-
troscopic analysis of both investigated reactions. Analytically pure
samples were obtained by chromatography of 0.20 g of this mixture
over silica using CH2Cl2/MeOH (70:1) as eluent. Due to partial
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separation, 0.02 g (10%) of 6c and 0.04 g (20%) of 6d were isolated
in pure form.

6c: Red powder. M.p. 198–202 °C. C26H24Fe2N4 (504.19): calcd. C
61.94, H 4.80, N 11.11; found C 61.97, H 4.82, N 11.16.

6d: Deep-red powder. M.p. 196–200 °C. C26H24Fe2N4 (504.19):
calcd. C 61.94, H 4.80, N 11.11; found C 61.90, H 4.87, N 11.02.

Preparation of 6e by Method B: Acetic acid (0.30 mL) was added
to a solution of 4b (0.21 g, 0.67 mmol) and 1a (0.16 g, 0.67 mmol)
in anhydrous ethanol (30 mL) and the resulting mixture was re-
fluxed for 3 h. On cooling with ice-water the product separated as
a dark-red powder from the reaction mixture. This was filtered off
and washed with cold anhydrous ethanol (3 mL) to obtain macro-
cycle 6e in a pure form as a deep-red powder. Yield: 0.19 g (57%).
M.p. 208–210 °C. C26H24Fe2N4 (504.19): calcd. C 61.94, H 4.80, N
11.11; found C 61.99, H 4.81, N 11.13.

Preparation of 6f by Method C Followed by Method B: Hydrazine
hydrate (0.48 mL, 10 mmol) and acetic acid (0.30 mL) were added
to a solution of 1d (0.39 g, 1 mmol) in anhydrous ethanol (30 mL)
and the mixture was heated under reflux. After 5 h 1a (0.24 g,
1 mmol) was added to the solution which was then boiled for 3 h
and concentrated to dryness. The dark, oily residue was purified
by chromatography over silica using CHCl3/MeOH (20:1) as eluent.
The first, deep-red band was collected. After evaporation of the
eluent the oily residue was crystallised with cold ethanol (1.5 mL)
to obtain the analytically pure macrocycle 6f as a deep-red powder.
Yield: 0.05 g (8%). M.p. 189–191 °C. C36H28Fe2N4 (628.32): calcd.
C 68.82, H 4.49, N 8.92; found C 68.84, H 4.54, N 8.97.

Acid-Catalysed Dimerisation of 4b by Method D: Acetic acid
(0.30 mL) was added to a solution of 4b (0.30 g, 1 mmol) in anhy-
drous ethanol (30 mL) and the resulting mixture was heated under
reflux for 3 h. After evaporation of the solvent the residue was puri-
fied by silica gel flash chromatography using CHCl3/MeOH (20:1)
as eluent. The first, deep-red band was collected. After evaporation
of the eluent the residue was crystallised from ethanol to obtain
macrocycle 6b in analytically pure form. Yield: 0.16 g (60%).
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Összefoglalás 
 

 

Ötven évvel ezelőtt az első közlemények a feltűnően stabilis, később ferrocén néven 

ismertté vált vegyületről, a bisz-ciklopentadienil-vasról olyan érdeklődést váltottak ki a 

tudományos közéletben, amely a modern fémorganikus kémia kialakulásához vezetett. Ez a 

felfedezés nagy jelentőségű volt, mivel olyan új szerkezeti és kötési fogalmakat hozott létre, 

amelyek számos új vegyület előállításának és szerkezet-felderítésének alapjául szolgáltak. 

Napjainkban a ferrocén ismét a kutatások középpontjába került. A természettudomány 

szinte minden területén számos kutatócsoport foglalkozik a ferrocén egyes meghatározott 

származékainak előállításával, tulajdonságainak vizsgálatával, felhasználási lehetőségeivel. A 

mai tudományban egy új anyag előállításakor, illetve bármely anyag felhasználásakor minden 

esetben szükség van annak pontos szerkezeti jellemzésére. Ebben segítenek a különböző 

szerkezetvizsgálati – legtöbbször a spektroszkópiai és a diffrakciós – módszerek. A 

leggyakrabban és leghatékonyabban alkalmazott technika a mágneses magrezonancia (NMR) 

spektroszkópia és az egykristály röntgendiffrakció kombinációja. Olykor a molekulák 

oldatban és kristályos fázisban felvett szerkezete különbözik egymástól, ezért ez a két 

módszer jól kiegészíti egymást az anyagok szerkezetének minél teljesebb leírásakor. 

A munka során a kutatócsoportban előállított vegyületeket általános analitikai, 

spektroszkópiai és diffrakciós módszerekkel is jellemeztük és azonosítottuk, majd 

hasonlítottuk össze. Meghatároztuk hat heterociklusos és három makrociklusos vegyület 

szerkezetét oldat fázisban NMR spektroszkópiai módszerekkel és kristályos fázisban 

röntgendiffrakcióval. Az értekezésben részletesen diszkutáljuk az oldat és a szilárdban kapott 

szerkezeti adatokat. Az NMR spektroszkópiás vizsgálatok oldatfázisban végeztük, főként a 

vegyületek konstitúciójának bizonyítása és a minta egységességének ellenőrzése volt a cél. 

Ezt követően egykristály röntgendiffrakciós módszerrel határoztuk meg a pontos térszerkezeti 

paramétereiket (kötéshosszak, torziósszögek, stb.). 

A kristályszerkezet ismeretében nemcsak a reakciók mechanizmusának magyarázata, 

további reakciók tervezése, a várható termékek anyagi minőségének és szerkezetének 

jóslása/előrejelzése válik könnyebbé, de a másodlagos kölcsönhatások feltérképezésével a 

szilárd fázisban ható erőkről is teljesebb képet kaptunk. 

 



Summary 
 

 

Fifty years ago, the first reports of the remarkably stable compound bis(cyclopenta-

dienyl)iron, later to become known as ferrocene, touched off a flurry of research activity that 

led to the development of the modern field of organometallic chemistry. This discovery was 

seminal because it evoked new concepts of structure and bonding that served as a basis for the 

synthesis and structure determination of a wide range of new compounds and materials. 

Recently much attention has again been focused on ferrocene. Almost in all fields of 

science there are numerous research groups dealing with preparation, study of different 

properties or opportunities of utilization of definite ferrocene derivatives. In the recent science 

after preparing a new compound or before the use of any material it needs to be fully 

analyzed. The most often used technique for structure determination is the combination of 

nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and X-ray diffraction methods. The 

molecular structure sometimes differ in liquid and crystalline states, so these two techniques 

can supplement each other in the most complete structure determination. 

The compounds prepared in the Research Group For Structural Chemistry and 

Spectroscopy were analyzed by spectroscopic and diffraction methods. The structures of the 

compounds were determined by NMR spectroscopy and x-ray single crystal diffraction 

studies and were compared. The structure of six heterocyclic and three macrocyclic 

compounds has been determined by NMR spectroscopic methods in solution and by X-ray 

diffraction in crystalline phase. In the dissertation the structural data are discussed in detail. 

The NMR spectroscopic measurements were made in liquid phase; the main interests were the 

certification of the constitution and the uniformity of the samples. Than the exact bond 

parameters and crystal data were determined by X-ray single crystal diffraction. 

The materials may show unexpected molecule or crystal structures that can cause 

interesting or strange comparisons. The knowledge of the structure of the products of a 

reaction mainly helps the understanding and systematization of the experimental results and 

the explanation of the mechanism. 
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