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BEVEZETÉS
Könyvünk megírásánál az a cél vezetett bennünket, hogy megkíséreljünk átfogó képet adni a fémorganikus kémia jelenlegi állásáról az egyetemi
alapképzésben résztvevő hallgatók (vegyész, vegyészmérnök, középiskolai kémiatanár, környezetmérnök, környezeti kémikus), valamint a téma iránt
érdeklődő ipari szakemberek és középiskolai tanárok számára. Mivel egy ilyen széles szakmai közönség érdeklődése szerteágazó, nyilvánvalóan
csupán az alapvető fémorganikus kémiai ismeretek bemutatására vállalkozhattunk. Olyan kutatók esetében, akik kutatásaik során a fémorganikus
kémia valamely részterületére kalandoznak, csupán a figyelem felkeltése, néhány összefüggés bemutatása lehet a célunk. A megadott általános
irodalom és néhány eredeti szakmai közlemény áttekintése az ő esetükben is segítséget adhat a szakterület mélyebb megismerésére.

Mint több alfejezetben is utalunk rá, szinte minden magyar nyelvű szervetlen és szerves kémia tankönyv tárgyalja a fémorganikus kémia bizonyos
részterületeit, mint pl. a fém-szén σ- vagy π-kötést tartalmazó vegyületek szintézisét, szerkezeti jellemzőit vagy reaktivitását. Tudomásunk szerint
azonban magyar nyelvű tankönyv szerzői első ízben tesznek kísérletet arra, hogy négy, számos ponton kapcsolódó alfejezetre bontva átfogóan
ismertessék a fémorganikus kémia legfontosabb alapelemeit. A feladat nem egyszerű, mert a kémiának ez a területe nagyon dinamikusan
fejlődik. Az egy évtizeddel ezelőtt született, akkor kuriózumszámba menő alapvető felismerések ma már szintetikus homogénkatalitikus eljárások
alapjául szolgálnak, a főcsoportbeli fémek szerves származékai mellett az átmenetifém-organikus vegyületek is a szintetikus vegyészek mindennapi
eszközeivé váltak. Ezt a fejlődést bárki könnyen nyomon követheti, ha valamely vezető szintetikus kémiai folyóiratban megjelenő közleményeket
ebből a szempontból vizsgálja. A klasszikus lítium- és magnéziumorganikus vegyületek mellett pl. egyre nagyobb teret kapnak az alumínium
és az ón szerves származékai. A forradalmi változást azonban az átmenetifém-organikus származékok hozták, amelyek általában csupán
intermedierként jelennek meg különböző átmenetifémek segítségével lejátszódó – és gyakran főcsoportbeli fémek szerves származékait alkalmazó
– homogénkatalitikus reakciókban. Összességében arra a – sokak számára talán meglepő – eredményre jutunk, hogy szinte minden új közlemény
tartalmaz legalább egy-egy reakciót, amely fémek szerves származékainak alkalmazását igényli.

Elsősorban felsőbb évfolyamokon tartott speciálkollégiumi és alapkurzusokon szerzett tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy szervetlen,
szerves kémiai, valamint alapvető fizikai-kémiai és analitikai ismeretek birtokában a fémek szerves kémiájának ilyen mélységű tárgyalása
eredményesen megoldható.

A könyv elsősorban a fémorganikus kémia műveléséhez szükséges alapismeretek és gondolkodásmód kifejlesztését tűzi ki célul és sem az elmélet,
sem a gyakorlat területén nem törekszik teljességre. (Könnyen belátható, hogy „teljességről” szó sem eshet, ha arra gondolunk, hogy könyvünk
„alalfejezeteiben” tárgyalt reakciókról általában önálló szakkönyvek jelennek meg.)

A könyv tartalmazza a legfontosabb elméleti alapokat, a reakciókészség, a reakciómechanizmusok magyarázatának azon legfőbb elemeit, amelyek
kiindulópontul szolgálhatnak a további irodalmakban való tájékozódás során. A területen jártas olvasó számára bizonyára szemet szúr, hogy
viszonylag kis teret kap a könyvben a reakciómechanizmusok tárgyalása, különösen néhány vitatott reakció esetében. A rendelkezésünkre álló
terjedelem ezek részletesebb elemzésére nem nyújtott lehetőséget. Még néhány olyan – más könyvekben főfejezetként szereplő – vegyületcsalád is
„kitekintés”, „széljegyzet” vagy utalás formában jelenhet csak meg, mint pl. az átmenetifém-hidridek vagy a szilícium szerves származékai. Néhány
alapvető fontosságú analitikai (NMR, IR, ESR, stb.) eredményt is csak hasonló formában tudunk bemutatni.
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A könyv alfejezetei a következők: 1) A szerves fémvegyületek általános jellemzése (elméleti háttér). 2) A főcsoportbeli elemek fémorganikus
vegyületei (szerkezet, előállítás, reaktivitás) és gyakorlati alkalmazásuk. 3) Az átmenetifémek fémorganikus vegyületei (szerkezet, előállítás,
reaktivitás). 4) Átmenetifém-organikus vegyületek alkalmazása szerves szintézisekben (laboratóriumi és ipari alkalmazások).

A könyv szerzői ezúton szeretnének köszönetet mondani a könyv lektorálásáért Markó László akadémikusnak és Tímári Gézának, a kémiai tudomány
kandidátusának.

Ugyancsak köszönet illeti a könyv szerkesztésének munkáiért Csóka Balázst, Kotschy Pétert, Novák Zoltánt, Pusztai Zoltánt és Vincze Zoltánt.
Köszönettel tartozunk a Nemzeti Tankönyvkiadó munkatársainak a könyv elkészítésében nyújtott segítségükért.

Őszintén reméljük, hogy könyvünk több kiadást megér és a korszerű egyetemi kémiaoktatás jól használható tankönyve lesz. Remélhetőleg korábban
végzett szakemberek számára is lehetőséget nyújt a terület felfedezésére és ismereteik elmélyítésére. Mint a szakterület első magyar nyelven
megjelenő könyve, biztosan számos következetlenséget, kisebb-nagyobb hibát is tartalmaz. Mindnyájan köszönettel vesszük, ha ezekre felhívják
figyelmünket, és megjegyzéseiket eljuttatják a szerkesztő címére.

Budapest – Pécs, 2000. szeptember
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A. függelék - Rövidítések jegyzéke
Vegyületek rövidítése

Ac – acetilcsoport

Ar – arilcsoport

BINAP – 2,2’-bisz(difenilfoszfano)-1,1’-binaftil

BINAPHOS – 2-(difenilfoszfano)-1,1’-binaftalen-2’-il-difenilfoszfit

BOC – terc-butoxikarbonil

BPE – 1,2-bisz(2’,5’-dialkil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfolo)-etán

Bu – butilcsoport
sBu – szek-butilcsoport
tBu – terc-butilcsoport

CAN – cérium(IV)-ammónium-nitrát

CDT – ciklododekatrién

CHIRAPHOS – 2,3-bisz(difenilfoszfano)-bután

COD – ciklookta-1,5-dién

COT – ciklookta-1,3,5,7-tetraén

Cp – ciklopentadienidcsoport

Cp* – pentametil-ciklopentadienidcsoport

Cy – ciklohexilcsoport

DBBS – O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav



Rövidítések jegyzéke

2

DBU – 1,8-diazabiciklo[5.4.0]-undec-7-én

DDQ – 2,3-diklór-5,6-diciano-1,4-benzokinon

DEE – dietil-éter (Et2O)

diglym – bisz(2-metoxietil)-éter

DIOP – 2,3-O-izopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-bisz(difenilfoszfano)-bután

DIPAMP – 1,2-bisz((2-anizil)-fenilfoszfano)-etán

DMAP – 4-dimetilamino-piridin

DME – 1,2-dimetoxi-etán

DMF – N,N-dimetilformamid

dmpe – 1,2-bisz(dimetilfoszfano)-etán

DMSO – dimetilszulfoxid

dppb – 1,4-bisz(difenilfoszfano)-bután

dppe – 1,2-bisz(difenilfoszfano)-etán

dppf – 1,1’-bisz(difenilfoszfano)-ferrocén

dppp – l,3-bisz(difenilfoszfano)-propán

DuPHOS – 1,2-bisz(2’,5’-dialkil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfolo)-benzol

EDTA – etiléndiamin-tetraecetsav

en – etilén-diamin

Et – etilcsoport

HEX – hexán

iPr – propán-2-il-csoport (izopropilcsoport)
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LDA – lítium-diizopropilamid

LiTMP – lítium-2,2,6,6-tetrametil-piperidid

MAO – metil-alumínium-oxid

MAPH – metil-alumínium-bisz(2,6-difenil-fenoxid)

Me – metilcsoport

MEPY – 2-pirrolidon-5-karbonsav-metilészter

MOM – metoximetil-csoport

NMO – N-metil-morfolin-N-oxid

NMP – N-metil-2-pirrolidon

Pent – pentilcsoport

Ph – fenilcsoport

PMDTA – N,N-bisz(2-dimetilaminoetil)-metilamin(N,N,N’, N’’-pentametil-dietilén-triamin)

PR3 – foszfán (triviális név: foszfin)

PTC – phase transfer catalysis, fázistranszfer katalízis

PVC – poli(vinil-klorid)

py – piridin

PYBOX – 2,6-bisz(4H,5H-oxazolidin-2-il)-piridin

R – szerves csoport

SAMP – (S)-l-amino-2-metoximetil-pirrolidin

TADDOL – (4R,5R)-4,5-di(hidroxi-difenil-metil)-2,2-dimetil-dioxalán

TBDMS – terc-butil-dimetilszilil-csoport
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TBS vagy TBDPS – terc-butil-difenilszilil-csoport

TEA – trietilamin

Tf – trifluormetánszulfonil-csoport (triflátcsoport)

THF – tetrahidrofurán

THP – tetrahidropiran-2-il-csoport

TMANO – trimetilamin-N-oxid

TMEDA – N,N,N’,N’-tetrametil-etiléndiamin

TMS – trimetil-szilil-csoport

triglyme – 2,2’-bisz(2-metoxietil)-dietiléter

Ts – 4-metilbenzoszulfonil-csoport (tozilcsoport)

TTA – tallium-triacetát

Z – benziloxikarbonil-csoport

Egyéb rövidítések
AE – apearance energy, megjelenési energia

CC – cocondensation, „együttkondenzáció”

COSY – Correlation Spectroscopy, korrelációs spektroszkópia

CVD – Chemical Vapour Deposition, kémiai gőzfázisú rétegleválasztás

DCD – Dewar-Chatt-Duncanson-modell

de – diasztereomerfelesleg

DEPT – Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer
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DFT – Density Functional Theory, sűrűségfunkcionál elmélet

DGM-szabály – Davies-Green-Mingos-szabály

DMG – Directing Metallating Group, metallálást irányító csoport

DoM – Directed ortho Metallation, irányított orto-metallálás

DSC – Differential Scanning Calorimetry, differenciális pásztázó kalorimetria

E+ – általános elektrofil

ee – enantiomerfelesleg

EN – elektronegativitás

ESR – elektronspinrezonancia-spektroszkópia

ETS – elektrontranszmissziós spektroszkópia

FECS – Federation of European Chemical Societies, Európai Kémiai Társaságok Szövetsége

FG – Functional Group, funkciós csoport

HF – Hartree–Fock-módszer

HOESY – Heteronuclear Overhauser Effect Spectroscopy, heteronukleáris korrelációs spektroszkópia

HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital, legmagasabb energiájú betöltött molekulapálya

IE – ionizációs energia

IL – Intra-Ligand, Ligand-Centered Transfer

IR – infravörös spektrofotometria

L – ligandum

LF – Metal-Centered, Ligand Field Transfer

LMCT – Ligand-to-Metal-Charge-Transfer
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LUMO – Lowest Unoccupied-Molecular Orbital, legalacsonyabb energiájú üres molekulapálya

M – fématom

MLCT – Metal-to-Ligand Charge-Transfer

MO – Molecular Orbital, molekulapálya

MSCT – Metal-to-Solvent-Charge-Transfer

NMR – Nuclear Magnetic Resonance, mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Nu – nukleofil

PSEPT – Polyhedral Skeleton Electron Pair Theory

RCM – Ring-Closing Methatesis, gyűrűzárással járó metatézis

RRKM/QET – Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus/Quasy-Equilibrium Theory

SE – elektrofil szubsztitúció

SET – Single Electron Transfer, egyelektron-átmenet

SN – nukleofil szubsztitúció

TOF – Tumover Frequency, átalakulási frekvencia

TON – Turnover Number, átalakulási szám

UPS – ultraibolya fotoelektronspektroszkópia

UV-VIS – ultraibolya-látható spektroszkópia

VE – vegyértékelektronok

VUV – vákuum UV

XPS – röntgengerjesztéses fotoelektronspektroszkópia
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1. fejezet - I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK ÁLTALÁNOS
JELLEMZÉSE
I.1. Alapfogalmak
I.1.1. A szerves fémvegyületek meghatározása, története és helye a kémiában

A szerves fémvegyületek, vagy idegen szóval fémorganikus vegyületek közvetlen fém-szén kötést tartalmaznak. Ez a definíció mind a fémek, mind
a szerves környezet szempontjából további megszorításokat igényel. Számos kiadvány fémorganikus vegyületként tárgyalja a félfémek (pl. Si, Ge,
As, Te) és a nemfémek (pl. B, P) szerves származékait is. Ezt a megközelítést az indokolja, hogy ezeknek az elemeknek a szerves kémiája nagyon
hasonló a periódusos rendszernek ugyanabban a csoportjában található fémes elemek organikus kémiájához. Szigorúan véve a nem tipikusan fémes
elemek szerves származékait az elemorganikus vegyületekhez soroljuk. Ilyen különválasztás azonban ritkán valósul meg és többnyire azzal a –
didaktikai szempontokkal magyarázható – közelítő feltevéssel élünk, hogy minden, a szénnél kisebb elektronegativitású elemet (EN < 2,5) fémnek
tekintünk.

A fém-szén kötésben résztvevő szerves molekularész származhat szerves iontól (többnyire karbanion, ritkábban karbokation), gyöktől vagy
molekulától. Így pl. fémorganikus vegyület az etil-nátrium, (C2H5)Na, a dimetil-higany, (CH3)2Hg és a dibenzol-króm, (C6H6)2Cr, ahol rendre karbanion,
gyök és semleges molekula adják a szerves molekularészt. Nem soroljuk viszont a szerves fémvegyületek közé a fémcianidokat, -izocianidokat
és -karbidokat (a fém-alkinileket viszont a fémorganikus vegyületek között tartjuk számon). Ugyanígy nem tekintjük szerves fémvegyületeknek
a karboránokat, amelyek bór- és szénatomokból felépülő poliéderes szerkezetek. Ezzel szemben a fém-karbonilokat, vagyis a CO-molekulát
ligandumként tartalmazó átmenetifém-vegyületeket, a szerves fémvegyületek között tárgyaljuk. Ezt magyarázza az a tény, hogy a fém-karbonilok
szerkezetét, kötésviszonyait, kémiai tulajdonságait és reakcióit tekintve igen hasonlók a szerves fémvegyületekhez és azokkal egységes elvek szerint
tárgyalhatok. A fém-karbonilok továbbá fontos kiindulási anyagok a fémorganikus szintézisekben és meghatározó szerephez jutnak az átmenetifém-
katalizált reakciókban.

A fémorganikus kémia kezdetei a XVIII. századra nyúlnak vissza. A történeti visszatekintések egyetértenek abban, hogy az első szerves
fémvegyületet 1760-ban Cadet állította elő Párizsban egy katonai gyógyszertárban. Ez a vegyület bisz(dimetil-arzén(III))-oxid vagy hétköznapi nevén
kakodil-oxid volt, és ahogy az olyan sokszor előfordult a tudomány történetében, nem szerves fémvegyület előállítása volt a cél.

Megjegyzés: Az első szerves fémvegyület: (CH3)2As-O-As(CH3)2 – Cadet, 1760.

Ezt követően számos tudományos eredményről számol be a szakirodalom, amelyekből egy válogatást adunk közre, természetesen a teljesség
igénye nélkül.

Megjegyzés: Az első átmenetifém π-komplex: K(Pt(C2H4)Cl3) x H2O – Zeise, 1827.
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Az első alkénkomplex előállítása Zeise dán kémikus nevéhez fűződik, aki a róla elnevezett „Zeise-só”-t, K[Pt(C2H4)Cl3] x H2O, 1827-ben állította
elő. Zeise PtCl4 és PtCl2 keverékét forralta etil-alkoholban, amelyből KCl-oldat hozzáadása után sárga, tűszerű kristályok váltak ki [1]. A termékről
Zeise helyesen azt állította, hogy eténcsoportot tartalmaz és meggyőződését még olyan tekintélyes tudósokkal szemben is fenntartotta, mint Liebig.
A néhány évtizeddel későbbi vizsgálatok őt igazolták, de arra több, mint 140 évet kellett várni, hogy a vegyület szerkezetét meghatározzák, és az
etén-Pt között kialakuló kötést értelmezzék.

Megjegyzés: Az első σ-kötésű szerves átmenetifém-vegyület: (C2H5)2Zn – Frankland, 1849.

KITEKINTÉS

Az első szerves fémvegyület előállítása

Cadet eredeti szándéka szerint „láthatatlan” tintát szeretett volna előállítani kobalttartalmú ásványokból. Az arzén(III)-oxid-tartalmú ásvány
kálium-acetátos feltárása során azonban Cadet azt tapasztalta, hogy a reakcióelegyből egy rendkívül kellemetlen szagú folyadék desztillál át.
Ezt a „Cadet-féle folyadék”-nak nevezett anyagot később Bunsen igen alaposan tanulmányozta és megállapította, hogy az egy oxigéntartalmú
vegyület, amely egy különleges szerves „gyököt” tartalmaz. A vegyületet Berzelius kakodil-oxidnak, az összetett gyököt kakodil-nak nevezte el. Az
elnevezés a vegyület kellemetlen szagára utal és a görög „κακωδης” szóból származik, amely „bűzös”-t jelent.

A rendkívül bűzös és mérgező kakodil-oxid az alábbi reakcióegyenlet szerint képződik:

(I.1). ábra -

Frankland, angol vegyész Bunsen laboratóriumában, Marburgban dolgozott az 1840-es években. Nevéhez több fémorganikus vegyület szintézise
kapcsolódik, így ő állított elő elsőként dietil-cinket. Eredeti célját tekintve az „etilgyök” előállítását tervezte etil-jodid és fémcink közvetlen reakciójával,
amelynek eredményeként cinkorganikus vegyületekhez jutott az alábbi reakcióegyenlet szerint:
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 ((I.2). egyenlet)

A dietil-cink levegőre érzékeny, piroforos folyadék. Előállítása az (I.2.) egyenlet szerint azáltal vált lehetővé, hogy Frankland védőgázként H2-
atmoszférát használt és ezáltal az inert atmoszférában történő szintézisek megalapozójának tekinthető.

Megjegyzés: A mai szintetikus kémikus szemével nézve Frankland teljesítménye egyedülálló, hiszen egy igen könnyű, gyúlékony és
robbanásveszélyes gázt használt védőgázként. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ilyen körülmények között hidrid(H–) és dihidro-gén(H2)
komplexek is képződhetnek. Napjainkban elsősorban nitrogénnel vagy argonnal biztosítják az inert atmoszférát.

Megjegyzés: Az első biner fém-karbonil: Ni(CO)4 – Mond, 1890.

Az első biner fém-karbonil és a hozzá kapcsolódó ipari eljárás szellemi atyja Ludwig Mond német származású, Angliában tevékenykedő kémikus volt.
Mond 1890-ben számolt be a nikkel-tetrakarbonil, Ni(CO)4, előállításáról, amely nikkel és atmoszferikus nyomású CO-gáz közvetlen reakciójában
képződik 50 °C körüli hőmérsékleten [2]. Ennek az illékony folyadéknak a gőzei 230 °C-on elbomlanak és igen tiszta fémnikkelt eredményeznek:

 ((I.3). egyenlet)

A nikkel tisztítására alkalmazott Mond-féle eljárás az (I.3.) reakción alapul.

Megjegyzés: A tudományterület első Nobel-díjas tudósa: Grignard, 1912.

Az 1912. év hozta a fémorganikus kémia első nagy tudományos elismerését, amikor Victor Grignard megosztott Nobel-díjban részesült az alkil-
magnézium- vegyületek területén végzett kutatásaiért. A róla elnevezett Grignard-reagens, szerves magnézium-halogenid (RMgX) igen hatékony
reaktánsnak bizonyult a kémiai szintézisekben és alapvető szerepet játszott a szerves kémia fejlődésében [3].

Napjaink egyik legnagyobb volumenben gyártott fémorganikus vegyületcsaládja a szilikonok, amelyek sziloxán kötést tartalmazó szilíciumorganikus
polimerek. Ipari gyártásukat Rochow és Müller alapozták meg 1943-ban, amikor kidolgozták a metil-klór-szilánok közvetlen szintézisét. Az eljárás
lényege az, hogy ferroszilícium fölött metil-klorid-gázt vezetnek 300 °C-on, rézkatalizátor jelenlétében, miközben metil-klór-szilánok keletkeznek:

 ((I.4). egyenlet)

A mono-, di- és trifunkciós klór-szilánok (x = 1, 2 vagy 3) hidrolízisével lineáris és térhálós sziloxánpolimerek nagy változatosságban állíthatók elő.

Megjegyzés: Az első „szendvics” vegyület: (C5H5)2Fe – Kealy és Pauson, 1951.
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A fémorganikus kémia fejlődése az 1950-es évekig meglehetősen lassú és néhány alkalmazástól eltekintve a fém-szén kötés tanulmányozása nem
került a tudományos érdeklődés középpontjába. Ezt a helyzetet alapvetően megváltoztatta az első „szendvics” vegyület, a ferrocén, (C5H5)2Fe
előállítása, amelyet 1951-ben Kealy és Pauson állítottak elő [4]. A ferrocénben a vasatomot a két ciklopentadienilgyűrű, C5H5 „szendvicsszerűen”
fogja közre (I.1. ábra).

I.1. ábra - A ferrocén szerkezete

A vegyület – az ismeretek akkori szintjén – mind a térszerkezet, mind a kötéselmélet szempontjából teljesen újszerű volt, és ez a tény friss
lendületet adott a szerves fémvegyületek kutatásának. Ezt az eseményt gyakran a modem fémorganikus kémia kezdetének is tekintik. Megindulnak a
szisztematikus kutatások, és ennek eredményeképp megjelennek a szerves átmenetifém-katalizátorok, amelyek forradalmasítják a vegyipart. Ziegler
és Natta 1955-ben kidolgozzák az etén és propén kisnyomású polimerizációját, amely átmenetifém-halogenid/ alkil-alumínium vegyes katalizátoron
alapul. Ezt a tudományos felfedezést 1963-ban Nobel-díjjal ismerik el, mint ahogy Fischerrel megosztva ebben a rangos kitüntetésben részesül
1973-ban Wilkinson is, akinek a nevét leginkább az alkének homogén fázisú hidrogénezésével és a róla elnevezett komplexszel, a Rh(PPh3)3Cl-
dal kapcsolják össze. E. O. Fischer, a München-i egyetem nagytekintélyű professzora, a fémorganikus kémia számos területén nyújtott kimagasló
teljesítményt. Nevéhez fűződik az első átmenetifém-karbén (1964) és átmenetifém-karbin (1973), azaz fém-szén kettős kötésű és fém-szén hármas
kötésű komplexek előállítása. A tudományterület további Nobel-díjasai: W.N. Lipscomb (1976) a boránok szerkezet- és kötésviszonyaira vonatkozó
kutatásaiért; H.C. Brown és G. Wittig (1979) a szerves bór- és foszforvegyületek szerves szintézisekben való alkalmazásáért; valamint R. Hoffmann
és K. Fukui (1981) az izolobalitás elvének megalkotásáért, amelynek segítségével szervetlen, szerves és fémorganikus molekulák szerkezete és
reaktivitása egységesen tárgyalható.

Ezek már a közelmúlt eseményei, amelyek elvezetnek napjaink kutatásaihoz. Ezeknek a kutatásoknak az az egyik meghatározó vonása, hogy a
hangsúly egyre inkább a specifikus hatású és tulajdonságú anyagok előállítására helyeződik.

Az előzőek alapján érzékelhető, hogy a szerves fémvegyületek kémiája az 1950-es évektől kezdődően fejlődött a kémia önálló tudományterületévé.
Ez jól nyomon követhető az akkori időszak kémia-tankönyveiben. A szerves fémvegyületek először a szervetlen és szerves kémiai tankönyvek egy-
egy alfejezetében vagy „apróbetűs” részében fordulnak elő (lásd pl. [5,6]), később már teljes főfejezetet alkotnak [7], végül nagy számban megjelennek
azok a szakkönyvek, amelyek teljes terjedelmükben fémorganikus problémakörrel foglalkoznak.
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Napjainkban a fémorganikus kémia a tudományterület egyik legdinamikusabban fejlődő ága; számos nemzetközi folyóirat, tudományos konferencia,
hazai és nemzetközi tudományos munkacsoport szerveződött és szerveződik e problémakör köré. Sőt, annak is tanúi lehetünk, hogy a fémorganikus
kémiából is újabb és újabb önálló tudományágak nőnek ki, mint pl. a fémorganikus katalízis, a fémorganikus reagensek alkalmazása szerves kémiai
szintézisekben vagy a gázfázisú fémorganikus ionkémia.

KITEKINTÉS

Fémorganikus vegyészek az évezred 100 leghíresebb kémikusa között

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (Federation of European Chemical Societies, FECS) az ezredforduló alkalmából felmérést
végzett arról, hogy az európai szakvélemény szerint kik sorolhatók az elmúlt évezred 100 leghíresebb kémikusa közé [8]. Az előkelő névsor
a tagegyesületek véleményének összesítése alapján készült és olyan neveket tartalmaz mint Lavoisier, Lomonoszov és Ruprecht Antal a 18.
századból; Arrhenius, Avogadro, Davy, Gay-Lussac és Pasteur a 19. századból, valamint Brönsted, Hevesy, Rutherford, Sabatier és Zsigmondy
a 20. századból. Ebben a rangos „tudósklub”-ban a fémorganikus kémiát a következő nevek fémjelzik: Bunsen, Frankland, Grignard, Natta,
Wilkinson és Ziegler.

Irodalmi hivatkozások

Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás
dátuma Mű címe Kiadás

helye Kiadó Oldalszám

1. W.C. Zeise 1831. Annalen der
Physik und
Chemie

21, 497

2. L. Mond, 1890. J. Chem. Soc. 57, 749
3. V. Grignard 1900. Comp. Rend. 130, 1322
4. T.J. Kealy,

P.L. Pauson
1951. Nature 168, 1039

5. B. Lengyel,
J. Proszt, P.
Szarvas

1959. A szilikonok
in Általános
és Szervetlen
Kémia

Tankönyvkiadó 532- 533

6. Gy.
Bruckner

1980. Phosphor- és
arsenvegyületek
in Szerves

Tankönyvkiadó 443-448
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Kémia I-1.,
Hatodik kiadás

7. K.F. Purcell,
J.C. Kotz

1977. Organometallic
Chemistry:
Synthesis,
Structure,
and Bonding
in Inorganic
Chemistry

W.B. Saunders
Company

810-905

8. C. Russel 2000. Kemia-Kemi 27, 11

I.2. A szerves fémvegyületek kutatásának főbb irányai
I.2.1. Fémorganikus vegyületek mint modellek és prekurzorok

A szerves fémvegyületek számos specifikus tulajdonsággal rendelkeznek; ilyenek pl. a termodinamikai instabilitás, a gyenge fém-szén kötés (a szén-
szén és a szén-hidrogén kötéshez viszonyítva) valamint a kis ionizációs energia, amelyek speciális vizsgálatokat és alkalmazásokat tesznek lehetővé.

A kémiai kötéselmélet szempontjából fontos modellek a nagyobb rendszámú főcsoportbeli elemek többszörös kötésű vegyületei. A kérdésnek azért
van különös jelentősége, mert az elem-elem és elem-szén többszörös kötésű vegyületek előállítását célzó kísérletek rendre kudarcot vallottak.
Ennek alapján megfogalmazódott a „kettős-kötés-szabály”, amely szerint a szilíciumot vagy nagyobb rendszámú főcsoportbeli elemet tartalmazó,
többszörös kötésű vegyületek nem lehetnek stabilisak a megfelelő p-pályák gyenge átfedése miatt [1]. A „kettőskötés-szabály” 1981-ben dőlt meg
a foszfor-foszfor, szilícium-szén és szilícium-szilícium kettős kötésű vegyületek előállításával [2]. Azóta igen sokféle többszörös kötésű vegyületet
állítottak elő; ezek során gyakorta alakult ki egymást segítő kölcsönhatás a kvantumkémiai számításokon alapuló elméleti és kísérleti kutatások
között [3]. A téma ma sem vesztett aktualitásából, hiszen az elem-elem, elem-szén hármas kötések komoly kihívást jelentenek mind az elméleti,
mind a preparatív kémia számára [4].

A fémorganikus vegyületek továbbá alkalmas kinetikai modellek arra is, hogy az ionos unimolekulás folyamatok kváziegyensúlyi elméletének
(Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus/Quasi Equilibrium Theory, RRKM/QET [5]) érvényességét szélsőséges esetekben tanulmányozhassuk [6, 7].
A kémiai reakciók energetikája szempontjából alapvető fontosságú a gyökök termokémiai adatainak ismerete. Ebben is segít a fémorganikus
prekurzormolekulák felhasználása. A fém-szén kötés gázfázisú, homolitikus hasításával ugyanis viszonylag egyszerűen lehet gyököket előállítani és
molekula-spektroszkópiai módszerekkel tanulmányozni. A metilgyök ionizációs energiájának meghatározásánál pl. úgy lehet eljárni, hogy a dimetil-
higany gőzeit vákuumban, mikrohullámú téren vezetjük keresztül, amelynek során a molekula metilgyökre és higanyatomra esik szét. Az izolált
metilgyököket tartalmazó reakcióelegyet tömegspektrométerbe vagy fotoelektronspektrométerbe vezetve az ionizációs energia nagy pontossággal
meghatározható [8].



I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

13

A fémorganikus kémia szoros kapcsolatban van a vékonyréteg-technológiával is. A fémorganikus prekurzorok az elektronikai és felületi
keménybevonatok kémiai gőzfázisú rétegleválasztásánál is (Chemical Vapour Deposition, CVD [9]) fontos szerephez jutnak. Előnyük az illékonyság,
a kis bomlási hőmérséklet és az a tény, hogy a filmképzéshez egyetlen komponensre, a szerves fémvegyületre van szükség, amely adott
sztöchiometriában tartalmazza a filmképző elemeket. Ezzel elkerülhetők a több komponens szabályozott bevitelével kapcsolatos nehézségek.
Például az igen előnyös tulajdonságú króm-karbid keménybevonat sokkal egyszerűbben és elegánsabban állítható elő diarén-króm prekurzorból,
mint króm-halogenid-szénhidrogén kétkomponensű elegyből [10].

I.2.2. Reaktív molekulák stabilizálása ligandumként
Számos példa bizonyítja, hogy reaktív molekulák átmenetifém-komplexekben stabilizálhatok. Immár klasszikus példa a ciklobutadién antiaromás
molekula ligandumként való stabilizálása vas-trikarbonil környezetben (I.2. ábra), további példák a nehezebb szén-monoxid-analógokkal alkotott
komplexek. A CS, CSe, CTe mint szabad molekulák nem stabilisak, viszont az átmenetifém koordinációs szférájában ligandumként előállíthatok [11].
Elvileg elképzelhető, hogy a komplex vákuumban történő termikus bontásával a szabad molekula előállítható, és alkalmas molekula-spektroszkópiai
módszerrel tanulmányozható.

I.2. ábra - A ciklobutadién-vas-trikarbonil-komplex

I.2.3. Metallaciklusok
A metallaciklusok mint fématomot tartalmazó gyűrűs rendszerek önmagukban is érdekes rendszerek (I.3. ábra).
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I.3. ábra - Tipikus metallaciklusos szerkezetek

Intenzív kutatásukat az is időszerűvé teszi, hogy katalitikus folyamatokban mint intermedierek fordulnak elő [12].

I.2.4. Fémorganikus klaszterek
A fémorganikius klaszterek mint fém-fém kötéseket tartalmazó policiklusos rendszerek átmenetet képeznek a molekuláris és makroszkopikus
mérettartományok között. A klaszterek nemcsak a kémiai szerkezet és kötés szempontjából állnak a kutatások homlokterében, hanem reaktivitásuk
miatt a heterogén katalitikus folyamatok modellvegyületei is [13]. Az [Os20(CO)40]2–-klaszter fémmagjában pl. a fématomok elrendeződése a szoros
illeszkedésű fémrácsokra emlékeztet (I.4. ábra).

I.4. ábra - Az Os-atomok szoros illeszkedésű köbös elrendeződése a (Os20(CO)40)2–-klaszterben
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I.2.5. Fémorganikus katalízis
A vegyipari eljárások túlnyomó többsége katalitikus folyamatokon alapul. Ez igaz mind a nagy tömegben gyártott termékekre (pl. alkoholok,
ketonok, karbonsavak, polietilén, polipropilén stb.), mind a „nagy hozzáadott értékű” vegyületekre, amelynek jelentősége nem az előállított termék
volumenében, hanem specifikus hatásában rejlik (pl. gyógyszerek és növényvédő szerek). A kezdetben acetilénre (etinre) alapozott szerves vegyipar
napjainkban alkénbázisúvá vált, ezért az alkének és az átmenetifém- vegyületek reakcióinak tanulmányozása az alapkutatások egyik alapkérdése.
Ezzel kapcsolatban elég megemlíteni a metallocénkatalizált polimerizációs folyamatokat [14] és az alkén cserebomlási („metatézis”) katalizátorokat
[15], A kutatások egyik újabb izgalmas területe a C-H és C-C σ-kötések aktiválása [16, 17].

KITEKINTÉS

A szerves fémvegyületek legfontosabb alkalmazásai

A szerves fémvegyületek felhasználásának területeit jellemző tulajdonságaikból kiindulva lehet legjobban áttekinteni. Ezek közül elsőként a nagy
reakcióképességet és a szelektivitást kell kiemelni, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy katalizátorként vagy szerves kémiai reagensként
nyerjenek felhasználást. Jellemző példaként lehet itt említeni a szerves alumínium- és ciklopentadienil-titán-vegyületeket mint Ziegler-Natta-
katalizátorokat, a ródiumkomplexet a Monsanto-féle ecetsavgyártásnál, továbbá a szerves magnézium-, lítium-, cink-, kadmium-, higany- és
bórvegyületeket, amelyek fontos reagensek a szintetikus szerves kémiában.

Egy másik jellegzetesség a tulajdonságok széles skálája, amely abból fakad, hogy a periódusos rendszerben igen sokféle fémes elem található.
Például a Si, Ge, Sn és Pb a C mellett a 14. csoportban (IV. főcsoportban) találhatók, szerves kémiájuk kovalens, fémorganikus származékaik
stabilisak, tehát felhasználásuk nem a nagy reakciókészséghez, hanem egyéb specifikumokhoz köthető. Ilyenek pl. a víztaszító és habzásgátló
sajátság (szilíciumorganikusok), a baktérium- és gombaölő hatás (ónorganikusok) és az oktánszámnövelő tulajdonság (ólomorganikusok).

A szerves fémvegyületek illékonyságán alapuló egyszerű elválaszthatóság és kezelhetőség szintén széleskörű alkalmazások lehetőségét nyújtja.
Igen tiszta fém közvetlen kinyerése ércekből általában bonyolult feladat. Szerves fémvegyületek hőbontásával ugyanakkor könnyen juthatunk
igen tiszta fémekhez, amelyekből további nagytisztaságú fémvegyületek szintetizálhatok, pl. új, különleges tulajdonságú kerámiák előállításához.

A nagy móltömegű fémorganikus polimerek széleskörű felhasználását az indokolja, hogy tulajdonságaikban mind a polimerek, mind a szerves
fémvegyületek jellegzetességei megmutatkoznak. Például a gyakorlati élet szinte minden területén használják a szilikonokat, amelyek polisziloxán
– (–Si(Me)2–O–)n – vázon alapuló szerves szilíciumpolimerek. Habzásgátló, víztaszító, formaleválasztó tulajdonságuk mellett oxidációval és
hővel szemben ellenállók, továbbá kiváló elektromos szigetelők. A metil-poliszilánok ugyanakkor prekurzorok szilícium-karbid, SiC, előállításához,
amelyet félvezető rétegként és felületi kemény bevonatként is felhasználnak. Az előbbi eset a nagy volumenű, széleskörű alkalmazást példázza,
az utóbbi eljárásnál nem a mennyiségi mutatók dominálnak, hanem specifikus sajátságú anyag előállítása a cél. Hasonlóképp speciális
termékhez jutunk az etinil-ferrocén polimerizációjával, majd az azt követő részleges oxidációval: a 40-60% Fe(III)-t tartalmazó poli(etinil-ferrocén)
elektromos vezetőképessége 10–6-10–7 Ω–1 cm–1.
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-. ábra -

Poli(etinil-ferrocén)
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I.3. A fém-szén kötés
A fém-szén kötés jellemezhető a kötés polaritásával (ionos, kovalens, elektronhiányos többcentrumú), a kémiai kötést megjelenítő hullámfüggvény
szimmetriatulajdonságaival (σ, π, δ) és a kötésrenddel (egyszeres, kétszeres, háromszoros).

A fém-szén kötés – a fémtől és a szerves molekularésztől függően – kisebb nagyobb mértékben poláris, ahol a parciális pozitív töltés a fémen, a
negatív töltés pedig a fémhez kapcsolódó szénatomon található: Mδ+ – Cδ-. Tehát a szerves fém-vegyületek jellegzetessége, hogy az esetek döntő
többségénél a fématom elektrofil, míg a hozzá kapcsolódó szénatom nukleofil reakciócentrum.

Megjegyzés: A fém-szén kötés Mδ+-Cδ- polározottságú, következésképp a fématom elektrofil, a szénatom nukleofil reakciócentrum.

A főcsoportbeli elemek szerves kémiájának leírásánál az elektronegativitás és az elektronszerkezet játszik fontos szerepet, így a vegyértékkötés-
elmélet általában helyesen jósolja meg a monomer fémorganikus származékok szerkezetét. Például a szénnel egy csoportban található szilícium-
germánium- és ónorganikus vegyületek esetén jól használhatók a szerves kémiában alkalmazott elvek, azaz az sp3 hibridállapotú központi atom
körül a szerves csoportok tetraéderesen helyezkednek el. Az alkálifémek elektronegativitása (1,0-0,8) sokkal kisebb, mint a széné, következésképp
a fém-szén kötés ionos. A leginkább reakcióképes szerves alkálifém-vegyületek a nátrium és a csoport nehezebb elemeinek alkilszármazékai. A
nagy reakcióképesség a közel egységnyi negatív töltésű szénatomnak tudható be, mint pl. a butil-nátrium, C3H7CH2

–Na+, esetében. A lítiumion
kis mérete és nagy polarizációs képessége miatt a lítium szerves kémiája átmenetet képez az ionos és a kovalens kémia között. Ez számos, az
ionos vegyületekétől eltérő tulajdonságban nyilvánul meg. A butil-lítium, C4H9Li, pl. színtelen viszkózus folyadék, amely alkánokban jól oldódik,
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ugyanakkor a fent említett butil-nátrium fehér, sószerű vegyület, alkánokban nem oldódó, fehér por. A szerves lítiumvegyületek továbbá asszociációra
hajlamosak, az asszociátumokat elektronhiányos többcentrumú kötések tartják össze. Például az alkil-lítium-vegyületek szilárd, cseppfolyós és
gázhalmazállapotban egyaránt tetramereket vagy hexamereket képeznek [1]. A metil-lítium tetramer vázát Li4C4 torzult kocka alkotja, amelyben
egy lítiumatom három másik lítiumhoz és szénatomhoz kapcsolódik, míg egy szénatom három lítiumatommal van kapcsolatban (l. I.63. ábra).
Hasonló kötéseket és asszociációs hajlamot mutatnak a Be, Mg, B és Al szerves származékai. Ezekre az elemekre az jellemző, hogy a vegyérték-
elektronhéjukon található elektronok száma kevesebb, mint az ott elhelyezhető összes elektronok számának a fele, továbbá maximális töltésű
ionjaikat nagy töltés/sugár arány jellemzi.

Az I.5. ábrán a trimetil-alumínium-dimer térszerkezete látható, amely a következő jellegzetességeket mutatja:

az Al-C kötéstávolságokat tekintve a dimerben kétféle távolságot lehet megkülönböztetni (197 és 214 pm), amely megfelel egy erősebb és egy
gyengébb (rendre terminális, Ct és hídhelyzetű, Ch) Al-C kötésnek;

a terminális szénatomok és az Al által bezárt szög , amely közel esik az sp2 hibridpályák által bezárt 120°-os szöghöz;

az Al-Al távolság 260 pm; kevéssel több, mint az Al kovalens rádiuszának (126 pm) kétszerese.

I.5. ábra - A trimetil-alumínium-dimer szerkezete (2)

Ezek a térszerkezeti paraméterek jó összhangban vannak egy olyan modellel, amely Al (sp2), Al (pz) és C (sp3) pályák kombinációjával egy 2
elektronos 2 centrumú (2e2c) és 2 elektronos 4 centrumú (2e4c) pályával írja le az Al-Al és Al-Chíd-Al kötést (I.6. ábra).

I.6. ábra - A trimetil-alumínium-dimer Al-Al és többcentrumú, elektronhiányos Al-C kötése
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Mivel az átmenetifémek és a szén elektronegativitásának különbsége kicsi, az átmenetifém-szén kötés kovalens karaktere általában kifejezettebb,
mint az s-mező elemeinek esetén. Hosszú időn keresztül az a meggyőződés tartotta magát, hogy az átmenetifémek σ-kötésű vegyületei a gyenge
fém-szén kötés miatt nem stabilisak. Az egyre gyarapodó kötésdisszociációs energiaadatok birtokában ez a megállapítás nem állja meg a helyét; az
átmenetifém-szén kötésdisszociációs energiák értéke nem tér el lényegesen a főcsoportbeli fém-szén kötésekre vonatkozó értékektől (I.1. táblázat).

A vegyületek látszólagos instabilitása a bomlási reakcióutak kis energiaigényének következménye. Ilyen bomlási reakciók a β-hidrogén-elimináció,
a reduktív elimináció, az oxidáció és a hidrolízis. Amint az az I.1. táblázat adataiból látható, egy főcsoportban felülről lefelé haladva (C, Si, Ge, Sn,
Pb) a fém-alkil kötésdisszociációs energia csökken, míg egy alcsoportban (Ti, Zr, Hf) az adatok ellentétes tendenciát mutatnak.

I.1. táblázat - Néhány főcsoportbeli elem- és átmenetifém-szén kötés kötésdisszociációs energiája (D/kJ/mol) (3)

Főcsoportbeli elem
szerves származéka D/kJ/mol Átmenetifém

szerves származéka D/kJ/mol

CMe4 358 Ti(CH2
tBu)4 198

SiMe4 311 Zr(CH2
tBu)4 249

GeMe4 249 Hf(CH2
tBu)4 266

SnMe4 217 TaMe5 261±5
PbMe4 152 WMe6 160±6

Stabilis fém-szén többszörös kötések képződése szintén érdekes területe a fémorganikus kémiának, amelynek mind kötéselméleti, mind gyakorlati
szempontból fontos vonatkozásai vannak. A szerves fémvegyületek között egyszeres, kétszeres és háromszoros fém-szén kötésű vegyületek
fordulnak elő. Az p-mező elemeivel kapcsolatban az 1.2. fejezetben már említett „kettőskötés-szabály” jelentett kihívást a preparatív fémorganikus
kémia számára, így a főcsoportbeli elemek többszörös fém-szén kötésű vegyületeinek elsősorban elméleti szempontból van jelentősége. Ezzel
szemben a d-mező elemeinek fém-szén kettős és hármas kötésű vegyületei, az átmenetifém-karbének és -karbinek, gyakorlati alkalmazások miatt
is fontosak. Ezek a vegyületek átmeneti termékek különféle katalitikus folyamatokban és úgy tekinthetők, mint az átmenetifém által stabilizált
reaktív részecskék. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, az átmenetifém-karbének reaktív intermedierek az alkén cserebomlási folyamatokban, a
karbinkomplexek pedig a heterogén katalizátorfelületen képződő fémorganikus származékok analógjainak tekinthetők.

Az átmenetifémek szerves kémiájában fontos szerepe van a donor-akceptor kölcsönhatáson alapuló koordinációs kötésnek is. A koordinációs kötést
leíró modell a kölcsönhatást két elemre bontja. Az egyik a Lewis-bázis karakterű ligandumtól a központi fém felé irányuló donorkölcsönhatás,
amelyben a ligandumok magános elektronpárja vagy π-elektronfelhője (donor) kölcsönhatásba lép a fématom megfelelő szimmetriájú, üres
pályájával (akceptor), aminek eredményeképp σ-kötés alakul ki. Az ilyen ligandumok közül legfontosabbak a foszfánok (régebbi elnevezés szerint
foszfinek), alkének, alkinek és gyűrűs aromás rendszerek, de ilyen kölcsönhatásra képes a C–H egyszeres kötés és a dihidrogén (H2) ligandum
is, amelyeket nem szoktunk a tipikus Lewis-bázisok között említeni. A kötés kialakulásának másik eleme a fématomtól kiinduló viszontkoordináció,
amelynek következtében π-kötés jön létre a fématom megfelelő szimmetriájú betöltött pályája és a ligandum üres π*- vagy σ*- pályája között. A
ligandumtól a fématom felé irányuló elektronátadás és az ellenkező irányú viszontkoordináció erősítik a fém-ligandum kötést és megváltoztatják
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a ligandum kémiai természetét. Az I.7. és I.8. ábrán a donor-akceptor kötés kialakulásának két esetét láthatjuk az átmetifém-CO és átmenetifém-
alkén kölcsönhatás egyszerűsített példáján. Az első esetben a CO-ligandum legmagasabb energiájú, betöltött molekula-pályája (Highest Occupied
Molecular Orbital, HOMO) vesz részt a donor, míg a legkisebb energiájú be nem töltött molekulapályája (Lowest Unoccupied Molecular Orbital,
LUMO) a viszontkoordinációs kölcsönhatásban. A viszontkoordináció erősíti a fém-szén kötést, ugyanakkor gyengíti a ligandumban a C≡0 kötést,
mivel lazító pályára jut elektronsűrűség. Az I.8. ábra hasonló kötést mutat azzal a különbséggel, hogy CO helyett alkénligandum kapcsolódik a
központi fématomhoz. Ez utóbbi eset kvalitatív leírása Dewar, Chatt és Duncanson nevéhez fűződik és az irodalomban DCD-modellként említik [4, 5].

I.7. ábra - Donor-akceptor kötés kialakulása átmenetifém-karbonilokban

I.8. ábra - Donor-akceptor kötés kialakulása átmenetifém-alkén-komplexekben

Itt érdemes megjegyezni, hogy átmenetifémek π-donor ligandumokkal alkotott vegyületei között olyan példákat is találunk (pl. bisz(benzol)-króm),
ahol a fém-szén között δ-kötések, azaz olyan kölcsönhatások alakulnak ki, ahol a kötést megjelenítő hullámfüggvénynek két csomósíkja van. Ez a
kémiai kötéseknek egy nem szokványos aspektusa, amelyre a szerves kémiai modellek nem szolgáltatnak példát.

Noha a donor-akceptor komplexek kialakulása csaknem kizárólag az átmenetifémekre jellemző, az s- és p-mező elemeinek is vannak gyűrűs π-
donorokkal alkotott komplexei. Ilyenek például a 2. csoportban (II. főcsoportban) a Cp*2M (Cp* = C5Me5, M = Mg, Ca, Sr, Ba), a 13. csoportban
(III. főcsoportban) a CpTl (Cp = C5H5) és a 14. csoportban (IV. főcsoportban) a Cp*2M (M = Si, Ge, Sn, Pb) általános képletű vegyületek, ahol a
ligandum erős π-donor sajátságán alapul a fém-szén kötés, mivel nem lép fel viszontkoordináció a központi fémion elektronszegény volta és a nagy
energiájú LUMO miatt.
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I.4. A ligandumok
I.4.1. A ligandumokról általában

A ligandumok többsége semleges vagy negatív töltésű (anionos). Egyfogú („monodentate”) ligandumról beszélünk, ha az egy atom közvetítésével
kapcsolódik a központi fémionhoz (fématomhoz). Ilyenek lehetnek pl. a halogenidionok (F-, Cl-, Br-, I-), a hidridion (H-), a szén-monoxid (CO), az alkil-
szulfidion (RS-), a foszfánok (PR3), a piridin (C5H5N, py) és a karbanionok (R-). Itt érdemes megjegyezni, hogy a fém-ligandum kölcsönhatás nem függ
attól, hogy a ligandum semleges vagy anionos. A komplexkémiában különösen fontosak azok a ligandumok, amelyek két vagy több donoratomon
keresztül kapcsolódnak a fémcentrumhoz. Ezek a többfogú („multidentate”) ligandumok; kettő-, három-, négy-... sokfogú esetek ismeretesek. Így
az oxalátion ([C2O4]2-) kétfogú, hasonlóan a bisz(difenil-foszfáno)-etánhoz (Ph2PCH2CH2PPh2), amely két foszforatomon keresztül kapcsolódik a
fémhez. A dietilén-triamin (H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2) a három nitrogénatom révén háromfogú, a makrociklusos koronaéterek annyi fogúak, ahány
oxigénatom található a molekulában. A központi fémionhoz/-atomhoz kapcsolódó donoratomok száma a koordinációs szám.

A koordinációs szám a szerves fémkomplexekben nem definiálható ilyen egyértelműen, ezért itt speciális nevezéktant használnak. Szerves π-donor
ligandumok esetében a ligandum-fém kapcsolatot a „haptocitás”-sal („haptocity”, vagy „hapticity”) jellemzik. A haptocitás, amelyet magyarul „kötési
szám”-nak nevezhetnénk, a görög „haptein” szóból származik; eredeti jelentése: kötni, rögzíteni. Egy ligandum haptocitása azt fejezi ki, hogy a
molekula hány szénatomja kapcsolódik a központi fémhez. A Zeise-sóban az etilén haptocitása pl. 2, a bisz(benzol)-krómban a benzolé 6. Jelölése
a ligandum neve vagy képlete elé írt kis görög „eta”, η), betűvel történik, amely a „hapto” szót helyettesíti, jobb felső indexe pedig a központi atomhoz
kapcsolódó szénatomok számát jelzi. A bisz(benzol)-króm pontos képlete ennek megfelelően (η6-C6H6)2Cr; amelyet bisz-hexahapto-benzol-króm-
nak mondunk.
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I.4.2. Szerves ligandumok
A szerves fémvegyületek tárgyalását és rendszerezését megkönnyíti és egységessé teszi, ha a donor-akceptor kölcsönhatáson alapuló szemléletet
kiterjesztjük az egész fémorganikus kémiára. Ez egyedül a fémalkilok és -arilok esetében jelent többkevesebb közelítést, mivel az alkil- vagy
arilcsoportot úgy tekintjük, mint egy kételektronos donort: R3C–. Tehát a fém-szén σ-kötés kialakulását úgy modellezzük, hogy a karbanion
elektronpárja lép kölcsönhatásba egy üres fémpályával. Az összes többi fémorganikus vegyülettípus esetében viszont szemléletes képet kapunk a
fém-szén kötés kiépüléséről. A fémhez kapcsolódó szerves ligandumoknak alapvetően két csoportját különböztetjük meg, ezek a σ-donor és a π-
donor ligandumok. Ez a felosztás tovább finomítható, így különbséget szoktak tenni anionos σ-donorok, valamint semleges σ-donorok és egyben π-
akceptorok között. A π-donor ligandumok két csoportját az alkén, alkin, π-allil-vegyületek, valamint a gyűrűs π-donorok alkotják. A következőkben
a ligandumokat ebben a csoportosításban tárgyaljuk, kiegészítve egyéb – a szerves átmenetifém-kémia szempontjából fontos – komplexalkotó
molekulákkal és ionokkal.

1.4.2.1. Anionos szerves σ-donorok
A M–R σ-kötés a fém- és szénatom között lokalizált közös elektronpárral írható le. A kötés kialakulását az I.9. ábra szemlélteti, ahol az XnM+ fragmens
és az anionos R--csoport közötti kölcsönhatás eredményeképp egy σ kötő és σ* lazító molekulapálya alakul ki. A kötést létesítő elektronok a σ-
pályán foglalnak helyet.

I.9. ábra - M-R σ-, σ*-molekulapályák kialakulása az XnM+ és R- fragmenseken lokalizált pályák kölcsönhatásával

A szerves fémvegyületeknek ebbe a csoportjába tartoznak a fémalkilok és -arilok, mint pl. az ionos fenil-nátrium, C6H5
--Na+, az elektronhiányos,

többcentrumú kötésű trimetil-alumínium-dimer, [(CH3)3Al]2, a tipikusan kovalens tetraetil-ón, (C2H5)4Sn, vagy a tetrabenzil-cirkónium, (C6H5-CH2)4Zr
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szerves átmenetifém-vegyület. Itt kell megemlíteni továbbá a fémalkenil (vinil) és -alkinil-származékokat, valamint a metallaciklusokat (lásd I.3. ábra)
is.

A központi fématomhoz σ-kötéssel kapcsolódó ligandumok fajtáit az I.2. táblázat foglalja össze.

I.2. táblázat - A fématomhoz σ-kötéssel kapcsolódó ligandumok

1.4.2.2. Semleges σ-donorok és π-akceptorok

A karbonil és karbonilanalóg ligandumok
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A szén-monoxid a legegyszerűbb ligandum a fémorganikus kémiában, átmenetifémekkel alkotott vegyületei a karbonilok. Ha a vegyület csak CO-
ligandumokat tartalmaz, akkor biner karbonilokról beszélünk, ilyenek pl. a vas-pentakarbonil, Fe(CO)5, a dikobalt-oktakarbonil, Co2(CO)8 vagy a trivas-
dodekakarbonil, Fe3(CO)12. Vegyes karbonilokban a CO mellett egyéb ligandumok is találhatók; példa erre a benzol-króm-trikarbonil, (C6H6)Cr(CO)3.
Az előző példákból az is látható, hogy a vegyület 1, 2, 3, ... fématomot tartalmazhat; ennek alapján megkülönböztetünk egy-, két-, három- és
többmagvú karbonilokat.

Megjegyzés: Amennyiben szerkezetvizsgálatok alapján a többmagvú fémkomplexben fém-fém kötés jelenléte igazolható, klaszterekről
beszélhetünk (I.6.).

A fém-karbonilok megkülönböztetett szerepe abban rejlik, hogy: 1) gyakorta kiindulási anyagok a fémorganikus szintézisekben; 2) a CO-ligandumok
stabilizálják a molekulát termikus és/vagy oxidációs behatásokkal szemben; 3) kinetikai méréseknél jól követhető a reakció előrehaladása az
infravörös színképben jól elkülönülő ν(CO) vegyértékrezgés intenzitásváltozásán.

Amint arra a I.3. fejezetben utaltunk, a CO semleges σ-donor és π-akceptor sajátságú ligandum, az általa létesített fém-szén kötés egy ligandum →
fém koordinációs és fém → ligandum viszontkoordinációs kölcsönhatáson alapul (I.7. ábra). A viszontkoordináció következtében a fém-szén kötés
erősödik, a C≡O kötés gyengül. Ennek egyértelmű bizonyítéka az a rezgési spektroszkópiából származó tapasztalat, hogy a komplexben kötött ν(CO)
vegyértékrezgés frekvenciája (2120-1730 cm-1) csökken a szabad CO frekvenciájához képest (2143 cm-1).

A CO-ligandumok lehetnek terminálisak és hídhelyzetűek. Egymagvú karbonilokban magától értetődően csak terminális ligandumok vannak,
többmagvú komplexekben a CO hídhelyzetben két vagy három fématomhoz is kapcsolódhat; ezt mutatja az I.10. ábra. (A hídhelyzetű ligandumokat
a ligandum képlete elé írt görög μ (mü) betűvel jelöljük, amelynek jobb alsó indexe a „híddal” összekötött atomok számát mutatja.)

I.10. ábra - A CO-ligandum leggyakrabban előforduló kötési módjai

Semleges karbonilokban a hídhelyzetű CO-ligandumok jól azonosíthatók a ν(CO) vegyértékrezgés alapján. μ-CO esetén pl. két fématom járul hozzá
a π*-pályára jutó elektronsűrűséghez, továbbá a CO π-elektronjai is részt vesznek a koordinációban. Ezáltal a C≡O kötés gyengül, ami a ν(CO)
frekvencia jelentős csökkenésével jár együtt.
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Az I.10. ábrán bemutatott szimmetrikus CO-hidakon kívül aszimmetrikus hídkötés is lehetséges (I.11. ábra).

I.11. ábra - Aszimmetrikus CO-híd

Az aszimmetrikus CO-híd kialakulásuknak okai elsősorban az adott molekula szimmetria és térszerkezeti viszonyaiban keresendők (pl. a CO-
ligandum három különböző fématom között létesít kapcsolatot).

Szén-monoxiddal rokon ligandumok a CO nagyobb rendszámú elemeket tartalmazó homológjai, CS, CSe, CTe, továbbá a szerves izocianidok,
RNC, a nitrogén-monoxid, NO és a dinitrogén, N2. Az utóbbi két esetben nem beszélhetünk fém-szén kapcsolatról, a rokonítást a molekulák
elektronszerkezete indokolja.

A szén-monoxid magasabb homológjai – a tio-, szeleno- és tellurokarbonil – nem stabilis molekulák, ezért csak a fém koordinációs környezetében
állíthatók elő. Helyzetüket tekintve a CS és CSe terminális és hídpoziciót foglalhat el, koordinációs képességüket tekintve CO-nál jobb σ-donorok
és π-akceptorok [1],

Megjegyzés: A kalkokarbonilok koordinációs kémiájának részletesebb tárgyalása a III.2.2. fejezetben található.

Az alkil-izocianidok, R–N≡C, izoelektronosak a szén-monoxiddal, de annál erősebb σ-donor és gyengébb π-akceptor képességgel rendelkeznek.
Ennek egyik megnyilvánulása, hogy magasabb oxidációs állapotú átmenetifémekkel is – ahol a viszontkoordináció szerepe kisebb – stabilis
komplexeket képeznek.

Az alkil-izocianidok lehetnek terminálisak és hídhelyzetűek, továbbá lineáris és hajlott szerkezetűek (I.12. ábra).
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I.12. ábra - Lineáris és hajlott alkil-izocianid-ligandum

A nitrogén-monoxidnak a szén-monoxidnál eggyel több elektronja van, és egy- vagy háromelektronos ligandumként vesz részt a komplexképzésben.
Koordinációs geometriája, ettől függően, hajlott vagy lineáris (I.13. ábra).

I.13. ábra - Lineáris és hajlott térszerkezetű NO-ligandum

A CO- és NO-ligandumok rokonságát jól szemlélteti az a vegyületsor, amelynek elektron- és térszerkezete megegyezik a Ni(CO)4-lal és úgy
származtatható, hogy két NO-ligandum helyettesít három CO-t:

Cr(NO)4, Mn(NO)3(CO), Fe(NO)2(CO)2, Co(NO)(CO)3, Ni(CO)4.

A NO párosítatlan elektronja π* lazító pályán helyezkedik el, amelynek eltávolítása a CO-dal izoelektronos NO+-iont eredményez, hangsúlyozottabb
π-akceptor karakterrel. A „szabad” MO-ok lazító jellegét jól tükrözik a ν(NO) vegyértékrezgési frekvenciák, amelyek az I.3. táblázatban láthatók.
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Megjegyzés: Mivel az elektronok átmenetifémről történő viszontkoordinációja („back donation”) – a karbonilkomplexeknél tapasztaltakkal
összhangban – a ligandum π*-pályáira történik, a N-O kötés erőssége csökken, ν(NO) csökken.

I.3. táblázat - ν(NO) vegyértékrezgési frekvenciák szabad molekulában/ionban és ligandumban

ν(NO)/cm-1

Szabad NO 1876
Szabad NO+ 2250

Ligandumként kötött NO 1900-1600

A dinitrogén, N2 nem szerves ligandum, de izoelektronos a Szén-monoxiddal, így érdekes összehasonlítást enged meg a két molekula mint
ligandum között. A dinitrogén a szén-monoxiddal szemben nem poláris, továbbá egyaránt gyengébb σ-donor és π-akceptor. Következésképp a
dinitrogénkomplexek labilisak. A ligandum rendszerint terminális helyzetű, de előfordul dihapto (η2-) és hídszerű kapcsolódás is (I.14. ábra).

I.14. ábra - A dinitrogén, N2 mint ligandum lehetséges helyzetei

A dinitrogén-komplexek iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődést az magyarázza, hogy segítségükkel a természetben lejátszódó nitrogénfixálási
folyamatok jól modellezhetők [2].

Karbén (alkilidén) ligandumok

A karbénligandumokkal képzett komplexek fém-szén kettős kötést tartalmaznak. A vegyületek általános képlete LnM=CR2, amelyek egy trigonális
planáris szénatomot és – legalábbis formálisan – M=C kettős kötést tartalmaznak. A legegyszerűbb karbén a metilén, CH2, kötésrendszere két C–H
kötéssel, egy sp2-hibridpályával és egy p(C)-pályával modellezhető. A metilénnek hat vegyértékelektronja közül négy a C-H kötések kialakításában
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vesz részt, a maradék kettő az sp2- és p-pályán helyezhető el. A továbbiakban a karbénligandumot úgy tekintjük, hogy mindkét elektron a kisebb
energiájú sp2-pályán van és a p(C)-pálya üres (szingulett állapot; 2S+1 = 1).

A koordinált karbéneknek két szélsőséges esetét különböztetjük meg: a Fischer- [3] és a Schrock-féle [4] karbéneket. A Fischer-féle karbének
jellemzői a következők: a) a központi fématom kései átmenetifém („late transition metal”, pl. Cr, Mo, W) alacsony oxidációs állapotban; b) π-akceptor
L-ligandumok (pl. CO); c) π-donor R-csoportok a karbénszénatomon (pl. -OMe, -NMe2); d) δ+ töltés a karbénszénatomon – elektrofil jelleg. Például:
(CO)5W=C(OMe)(Me).

A Schrock-féle karbének, amelyek szisztematikus elnevezése alkilidénkomplex, tipikus sajátságai: a) az M korai átmenetifém („early transition metal”)
magas oxidációs állapotban; b) az L-ligandumok jó σ- vagy π-donorok, míg az R-ligandumok nem π-donorok; c) a karbénszénatom δ– polározottságú,
így nukleofil reakciócentrum. Például: Cp2(Me)Ta=CH2.

A karbénszénatom polározottságát nagyban meghatározza a fém dπ-pályáinak energiája; ezt szemlélteti az I.15. ábra.

I.15. ábra - Az M(dπ) és C(pz) viszonylagos energiájának szerepe a karbénszénatom elektrofil/nukleofil jellegének
alakításában (5)

Amint az az I.15.b. ábrarészleten látható, az M(dπ)-pálya energiája kisebb, mint a C(pz)-pályáé, mivel a kései átmenetifémek nagyobb
elektronegativitása és a π-akceptor L-ligandumok elektronszívó hatása stabilizálja a pályát. A korai átmenetifémek kisebb elektronegativitása és a
nem π-akceptor karakterű L-ligandumok fordított pályasorrendet eredményeznek (I.15.c. ábra).

A fentieket összegezve tehát, a Fischer- és Schrock-típusú karbének esetén az M-CR2 σ-kötés kialakulása úgy képzelhető el, hogy a ligandum
C(sp2) pályáján levő magános elektronpár koordinatív kötést hoz létre a megfelelő szimmetriájú fémpálya felhasználásával. A különbség a
viszontkoordinációban van. A Fischer-karbének esetén az Μ(dπ) → C(pz) viszontkoordináció során az elektronpár inkább a fématom környezetében
marad, mivel az Μ(dπ) szint energiája kisebb, mint a C(pz) szinté. A Schrock-féle karbének esetén, mivel megfordul a relatív pályasorrend, ennek
ellenkezője történik, vagyis az elektronpár a karbénszénatom környezetében tartózkodik és kialakul az Mδ+–δ- polározottságú kötés.

Karbin (alkilidin) ligandumok

A karbinligandumokkal képzett komplexek fém-szén hármas kötést (M≡CR) tartalmaznak; az első ilyen vegyületet Fischer és munkatársai állították
elő [6]. A központi fématom lehet magas és alacsony oxidációs állapotban és ennek alapján – a karbénekhez hasonlóan – megkülönböztetünk
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Fischer- és Schrock-féle karbineket. Ez utóbbiakat gyakran alkilidineknek is nevezi a szakirodalom. A karbinligandum lineáris, az M≡C kötés igen
rövid: az átmenetifémek első sorában 165–175 pm, a második és harmadik sorban 175–190 pm. A háromelektronos ligandum úgy tekinthető, mint
amelyben sp-hibridállapotú C-atom van, egy magános pár az sp-hibrid-pályán, míg a fennmaradó elektron a két p-pálya egyikén foglal helyet. A fém-
szén hármas kötés kialakulása az alábbi lépésekben modellezhető: a) σ-donor kötés kialakulása a C(sp) magános pár révén; b) π-kötés kialakulása
az egyszeresen betöltött C(p)- és M(d)-pályák kölcsönhatásával; c) viszontkoordináció egy betöltött M(d)-pályáról az üres C(p)-pályára (I.16. ábra).

I.16. ábra - M≡C hármas kötés kialakulása az átmenetifém-karbin-komplexekben (7)

1.4.2.3. π-donor-ligandumok

A fémorganikus kémia egyik legsajátosabb vonása az, hogy π-elektronokkal rendelkező ligandumok alacsony oxidációs állapotú fémekkel
kötés kialakítására képesek. Az ilyen komplexek gyakran előfordulnak átmenetifém-katalizált reakciókban (pl. hidrogénezés, polimerizáció,
hidroformilezés), ezért a π-donor-ligandumokkal alkotott komplexek a szerves fémvegyületek egy igen fontos csoportját alkotják. A ligandumok
legjelentősebb képviselői a szénhidrogének, amelyek lehetnek aciklusos és gyűrűs szerkezetűek. Ezen kívül ismeretesek még kén, bór és nitrogén
heteroatomot tartalmazó ligandumok is. A szerves π-donor-ligandumokat kézenfekvő két nagy csoportra bontva tárgyalni; ezek egyrészt az alkén-,
alkin- és a π-allil-ligandumok, másrészt a gyűrűs π-donorok. Ezek néhány jellemző képviselőjét és koordinációs sajátságaikat (a koordinációs
kötésben résztvevő elektronpárok száma és a haptocitás) mutatja be az I.4. táblázat.
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I.4. táblázat - A szerves π-donor-ligandumok néhány jellemző képviselője és koordinációs sajátságaik
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Alkén-, alkin- és π-allil-ligandumok
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A fém-alkén kötésről az I.3. fejezetben már említést tettünk, a kötést leíró DCD-modell szemléletes képe az I.8. ábrán látható. A kötés lényege az,
hogy a π-donor-ligandumtól elektronsűrűség kerül a fématom egy üres d-pályájára. Mivel azonban az alkének gyenge Lewis-bázisok, a kialakult kötés
stabilizációjára van szükség, amely a fémtől a ligandum π*-pályája felé irányuló viszontkoordináció révén valósul meg. A központi fématom tehát
egyidejűleg Lewis-savként (elektronakceptor) és bázisként (elektrondonor) is viselkedik a koordinált alkénnel szemben. A viszontkoordinációnak
kettős hatása van a ligandum térszerkezetére: a) a C=C kötéshossz megnő a szabad ligandumhoz képest (133,5 pm → 137,5 pm); b) a szénatom
körüli kötésszög csökken az sp2 hibridállapotnak megfelelő kb. 120°-ról az sp3 hibridállapotot jellemző szögérték felé (109°).

A diének a monoénekhez viszonyítva kisebb energiájú π*-pályával rendelkeznek, ezért mint ligandumok erősebb π-akceptorok. A η4 koordinált
diéneknek ciszkonformációjuk van, mint ahogy az a butadién-vas-trikarbonil esetén látható az I.17. ábrán.

I.17. ábra - A butadién-vas-trikarbonil szerkezete

A fém-ligandum kölcsönhatás, amelyre a DCD-modell kiterjeszthető, az I.18. ábrán látható.

Az ábra felső részén a ligandum két legmagasabb energiájú betöltött (ψ1, ψ2) és két legkisebb energiájú be nem töltött (ψ3, ψ4) pályája látható, alattuk
helyezkednek el a fématom azonos szimmetriájú pályái, amelyekkel kölcsönhatás jöhet létre. A kialakuló kötés négy komponensre bontható, ezek a
ψ1 → Μ, ψ2 → Μ, ψ3 ← Μ, ψ4 ← M donor-akceptor kölcsönhatások, amelyek szimmetriája rendre σ, π, π, δ. A π-szimmetriájú M–L kölcsönhatások
következtében a koordinált butadiénben a C–C kötéstávolságok kiegyenlítődnek (146 pm) a szabad molekulához képest (136 és 145 pm).
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I.18. ábra - Fém-ligandum kölcsönhatás a butadiénkomplexekben

A fém-dién kapcsolat kétféle rezonanciaszerkezettel írható le; ezek közül az egyik π-komplex, a másik metalla-ciklopentén (I.19. ábra). Ez utóbbi
esetben rövid M–C (terminális) és C2=C3 (centrális) kötések, továbbá megnyúlt C–C (terminális) kötések jellemzik a molekulát, míg a π-komplex
esetén a butadiénligandumban (mérési hibán belül) azonos hosszúságú C–C kötések találhatók.

I.19. ábra - Fém-dién rezonanciaszerkezetek

A korai átmenetifémekre a metalla-ciklopentén, a kései átmenetifémekre a π-komplex szerkezetet jellemző.

Az átmenetifém-alkin (acetilén) komplexekben kialakuló kötés hasonlóképpen értelmezhető, figyelembe véve a ligandum kémiai természetében
megmutatkozó különbségeket. Ezek a következők: a) az alkinek jobb π-akceptorok, mint az alkének, mivel a C(sp) atom nagyobb elektronegativitású,
mint a C(sp2) atom (nagyobb karakter!); b) az alkinek két, egymásra merőleges π-kötéssel rendelkeznek, ezért egy vagy két elektronpárral létesítenek
koordinatív kötést. Így a betöltött koordinációs helyek száma egy, kettő, három vagy négy lehet, ennek megfelelően egy-, két-, három- vagy négyfogú
ligandumkapcsolódás lehetséges (I.20. ábra).
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I.20. ábra - A koordinált alkinek lehetséges kapcsolódásai

Az alkinkomplexekben az R–C–C-szög csökken: míg a szabad ligandumban 180°, addig a komplexben ez az érték 140–160° közé esik, tehát
lineáris→nemlineáris szerkezetváltozás következik be. A jelenség oka a viszontkoordinációban keresendő, amelynek következtében a formálisan –
C≡C– hármas kötésű ligandumokban megváltozik a szénatom hibridállapota. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy az alkinligandum a molekulában
olyan helyzetet vesz fel, amelyben a viszontkoordináció maximális. Jól példázza ezt a Pt(0)- és Pt(II)-komplexek térszerkezete. Pt(0)-komplexek
esetén lényeges szerepe van a viszontkoordinációnak, ezért a ligandum a molekula síkjában helyezkedik el. Pt(II)-acetilén-vegyületek esetén gyenge
a viszontkoordináció, ezért a ligandum – térszerkezeti okok miatt – a molekula síkjára merőleges helyzetet vesz fel.

Az allilligandum (CH2CHCH2
–) vegyületeiben η1-, (monohapto) és η3-, (trihapto) kötésben fordul elő, ennek megfelelően σ-allil- és π-allil-

származékokról beszélünk. A ligandum továbbá terminális és hídhelyzetet foglalhat el a molekulában (I.21. ábra).

I.21. ábra - σ-, π- és hídhelyzetű allilcsoportot tartalmazó komplexek

Amint az a bisz-π-allil-nikkel példáján – a fenti ábrán – látható, a π-allil-ligandum-ban a három szénatom egy egyenlőszárú háromszög csúcsain
helyezkedik el és ebben a konfigurációban az allilcsoport három pπ-pályájából három molekulapálya hozható létre (ψ1, ψ2 és ψ3 az I.22.ábrán). A
C3H5

--ligandumban a ψ1- és ψ2-pályán két-két elektron helyezkedik el és a fém-allil kötést a ψ1 → Μ (σ), ψ2 → Μ (π) és ψ3 ← Μ (π) kölcsönhatások
írják le, ahol a zárójelben a kölcsönhatás szimmetriájára utaló görög kisbetű található.
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I.22. ábra - A fém-allil kötés

Az allilkomplexek bizonyos reakciókban köztitermékként fordulnak elő, és ilyenkor szerepet kaphat a ligandumnak az a képessége, hogy η3- és
η1-kötés kialakítására egyaránt alkalmas. Például allil-karbonil-fémkomplexeken a CO-vesztés gyakran jár együtt η1-η3, vagyis σ-allil – π-allil-
átrendeződéssel [8].

 (I.5. egyenlet)

Az η3-allil-ligandum a legegyszerűbb képviselője azoknak a nyílt és zárt szénláncú telítetlen vegyületekből álló sorozatnak, amely páratlan
szénatomszám esetén a CnHn+2 összegképlettel jellemezhető. Ezek a dienil-, trienil-, angol gyűjtőnevükön „enyl”-ligandumok konjugált anionos
rendszerek; komplexeiknek néhány fontosabb képviselőjét az I.23. ábra mutatja [9].

I.23. ábra - „Enyl”-komplexek

Gyűrűs π-donor-ligandumok
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A gyűrűs π-donor-ligandumok közül elsősorban a CnHn
+,0,– általános képletű szerves molekulák, illetve ionok érdemelnek említést. Legfontosabb

képviselőik a ciklopentadienidion (Cp), C5H5
–; a benzol, C6H6; és a ciklooktatetraén (COT), C8H8. Ezen kívül gyakran előfordulnak még a C7H7

+

és C4H4-ligandumok is.

A gyűrűs π-donorokkal alkotott komlexeknek három fő szerkezeti alaptípusát különböztetjük meg, ezek a következők:

1. (π-R)2M általános képletű, szimmetrikus „szendvics” (’sandwich’) vegyületek, ahol π-R gyűrűs π-donor-ligandum. Tipikus képviselőik a ferrocén,
bisz(benzol)-króm és az uranocén (I.24.a. ábra). Ismertek többszörös szendvicskomplexek is;

2. „hajlott szendvics” („bent sandwich”), (η5-C5H5)2MLx, ahol L lehet H–, R– szerves karbanion, halogenid, alkén vagy NO (I.24.b. ábra),

3. (π-R)MLx „félszendvics” („half-sandwich”) vegyületek, amelyek a gyűrűs π-donor-ligandum mellett egyéb csoportokat tartalmaznak (I.24.c. ábra).

I.24. ábra - A gyűrűs π-donorokkal alkotott komplexek szerkezeti alaptípusai: „szendvics” (a); „hajlott szendvics” (b)
és „félszendvics” (c) vegyületek

A karbociklusos π-komplexek közül a ciklopentadienilvegyületeknek van a legnagyobb jelentősége. A Cp-csoport egyrészt erős kötést létesít az M
átmenetifémcentrummal, másrészt inert nukleofil és elektrofil ágensekkel szemben. Ezen tulajdonságok alapján jelentős stabilizáló hatása van a
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CpMLx félszendvicsvegyületekben. Ennek elsősorban akkor van jelentősége, amikor kémiai változást akarunk előidézni a molekula MLx részletében.
A metallocének, vagyis a Cp2M szendvicsvegyületek szintén fontos szerepet játszottak a fémorganikus kémia fejlődésében, de kémiájuk kevésbé
változatos, mint a félszendvicsvegyületeké, mivel kevesebb ligandummal tudnak kapcsolatot létesíteni a 18-elektronos szabály (lásd I.5. fejezet)
megsértése nélkül. Felhasználásuk elsősorban az alkén polimerizációs reakciókra korlátozódik.

Az átmenetifém-Cp kötést a metallocének prototípusa, a ferrocén példáján tárgyaljuk. A ligandum-fém kötés a ferrocénben sokféleképp
megközelíthető. Egyik lehetőség az, hogy a molekulát úgy tekintjük, mint Fe(II)-nek két ciklopentadienidionnal (C5H5

–) alkotott komplexét; egy
másik megközelítés szerint két semleges C5H5-gyűrű koordinálódik a Fe(0)-hoz. A helyzet ennél jóval bonyolultabb és különféle fém-ligandum
kölcsönhatásokon alapul. A fém-ligandum kötés a ferrocénben, az átmenetifém-alkén kötés kialakulásához hasonlóan, a központi vasatom és a
ciklopentadienilgyűrűk környezetében lokalizált, megfelelő szimmetriájú és energiájú pályák kölcsönhatásával írható le. A következőkben ezeknek a
kölcsönhatásoknak csak a legfontosabb elemeit és a molekulapálya-diagramot mutatjuk be.

I.25. ábra - A ciklopentadienilcsoport elektronszerkezete (a) és a fém-Cp kölcsönhatás egyik kombinációja (b) az (5)
irodalmi hivatkozás 123. oldaláról átvett ábra

A C5H5-csoport I.25.a. ábrán látható molekulapályái öt C(2p)-pálya kombinációjával származtathatók; a jobb áttekinthetőség kedvéért csak a
hullámfüggvény előjelét és a csomósíkokat tüntettük fel. A 6 π-elektron a ψ1-, ψ2- és ψ3-pályán helyezkedik el, ψ4- és ψ5-pálya üres. A legerősebb
kölcsönhatások a ψ1- és a Fe(4s)-; továbbá a ψ2-, ψ3- és a Fe(3dxz)-, Fe(3dyz)-pályák között jönnek létre. Az I.25.b. ábra egy ilyen kölcsönhatás
részleteit mutatja. Az üres ψ4- és ψ5-pályák csak gyenge kölcsönhatásban vannak a fém d-pályáival; ez összhangban van a ligandum gyenge π-
akceptor sajátságával. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a Cp-komplexek általában elektronban gazdag molekulák, és a Cp-ligandum jelenléte
elősegíti a viszontkoordinációt egyéb ligandumok felé.

Ha tovább lépünk és két Cp-csoportból és a fématomból felépítjük a molekulát, akkor az I.26.a. ábrán látható pályadiagramhoz jutunk. Ennek
kialakulását szemlélteti az 1.26.b. ábra, amelyen ψ1-pályák szimmetrikus és antiszimmetrikus kombinációjával rendre a fématom dz

2-pályái lépnek
kölcsönhatásba. Hasonlóképpen, a ψ2- és ψ3-pályák kombinációi a dxz, dyz, px és py atomi pályákkal való kölcsönhatás révén stabilizálódnak. A
kölcsönhatás részletei összetettek, de végeredményben ugyanaz a kép rajzolódik ki, mint a CO- vagy C2H4-ligandumok esetén, vagyis a ligandum-
fém kötés L → M koordinációs és M → L viszontkoordinációs komponensre bontható.
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I.26. ábra - A ferrocén kvalitatív molekulapálya-diagramja (a); a Cp(ψ1)-pályák szimmetrikus és antiszimmetrikus
kombinációjának kölcsönhatása a fématomon lokalizált dz

2- és pz-pályákkal (b). (A jobb áttekinthetőség kedvéért a
Cp(ψ1) hullámfüggvénynek csak az egyik felét tüntettük fel az ábrán.)

A Cp-ligandum egy fontos származéka a pentametil-ciklopentadienil-csoport, η5-C5Me5, jelölése Cp*. A Cp* nagy térigényű, a Cp-hez viszonyítva
nagyobb elektronküldő képességű ligandum, ezért számottevő stabilizáló hatása van. A fémorganikus Cp*-vegyületek jó példát szolgáltatnak arra a
preparatív kémiában általánosan alkalmazott stratégiára, hogy a vegyületek (kinetikai) stabilitását nagy térigényű csoportokkal lehet megnövelni.

KITEKINTÉS

Néhány főcsortbeli elem Cp*-származéka

A periódusos rendszer 2. és 14. csoportjában található elemek közül a Mg, Ca, Sr és Ba-nak, valamint a Si, Ge, Sn és Pb-nak vannak szendvics
vegyületei. A ciklopentadienilligandummal alkotott vegyületek azonban polimerizációra hajlamosak, viszont a permetilezett ligandummal képzett,
(C5Me5)2M-származékok stabilisak, ezáltal lehetővé válik az izolált molekulára vonatkozó szerkezeti adatok meghatározása. A Cp*-ligandumnak
a – Cp-hez viszonyított – nagyobb stabilizáló hatása a következő tényezőkre vezethető vissza:

• erősebb π-donor és gyengébb π-akceptor hajlam;

• a ligandum-fém kötés nagyobb kovalens karaktere;

• megnövekedett termikus stabilitás;

• kinetikai stabilizáció a központi fématom nagyobb szterikus árnyékolása miatt;

• csökkent polimerképzési hajlam az intramolekuláris kölcsönhatások megerősödése miatt.

Az arénligandumok legfontosabb képviselője a benzol, amely 6-elektronos, túlnyomórészt η6-kapcsolódású. Előfordulhat még dihapto- és tetrahapto-
kötésben is; ez utóbbi esetben azonban a gyűrű hajlott és nem planáris mint a η6-C6H6 esetén. A koordinált benzolligandumban a C–C kötések
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gyakorlatilag egyenlők, de valamivel hosszabbak, mint a szabad molekulában. Reakciókészségüket tekintve az arénligandumok sokkal labilisabbak,
mint a Cp-csoport és könnyebben vesznek részt ligandum-disszociációs folyamatokban is. Ez azt jelenti, hogy az arének nem használhatók inert,
stabilizáló ligandumként, mint ahogy azt a Cp-csoporttal kapcsolatban megemlítettük.

A ciklooktatetraén úgy tekinthető, mint egy kádalkatú tetraén, vagy egy planáris, aromás anion (C8H8
2–). A COT mint ligandum igen változatos módon

kapcsolódhat a központi fématom(ok)hoz. Leggyakrabban η2-, η4-, η6- és η8-haptocitású ligandumként fordul elő, de kétmagvú komplexekben η3-
és η5-kapcsolat is előfordulhat. További tulajdonsága, hogy hídkötés létesítésére is alkalmas, elősegítve ezáltal a syn- és anti-koordinációt. További
érdekesség, hogy a 8-elektronos, semleges C8H8 és a 10-elektronos, anionos (C8H8)2– COT-ligandum az aktinoida- és lantanoidasor fémeivel is
képez komplexeket, amelyekben kisebb-nagyobb mértékben az f-pályák is részt vesznek a ligandum-fém kötésben.

Végül az aromás heterociklusos vegyületek mint a piridin, a tiofén és a pirrol is képeznek arénkomplexeket. Ilyen vegyületek pl. a (η5-C4H4N)(η5-
C5H5)Fe (azaferrocén), (η5-C4H4S)Cr(CO)3 és a (η6-C5H5N)W(CO)3.

1.4.3. Egyéb ligandumok
1.4.3.1. Hidridligandum

A legegyszerűbb ligandum a hidrogénatom, amelyet általában hidridionként (:H–) veszünk számításba. A fém-hidrogén, M–H kötés igen fontos
szerepet játszik a fémorganikus kémiában, mivel a fémhidridek számos telítetlen vegyülettel beékelődési reakcióban vesznek részt, amelynek
eredményeképpen átmeneti vagy stabilis M–C kötésű vegyületek képződnek. Ez a reakció nemcsak szintetikus kémiai vonatkozásai miatt érdemel
figyelmet, hanem a katalitikus folyamatokban is fontos reakciólépés.

Mivel a hidrogénatomnak – a kémiai kötés kialakítása szempontjából – csak az 1s-pályája jöhet számításba, a M-H kötés σ-kölcsönhatáson alapul
a fém s-, p- és/vagy d-pályájának a részvételével.

Megjegyzés: A H2Fe(CO)4 volt az első átmenetifém-hidrid-kompex, amelyet Hieber állított elő 1931-ben. Állítását, miszerint a vegyület Fe-H
kötést tartalmaz, hosszú ideig kétségbe vonták és inkább a (CO)2Fe(COH)2 szerkezetet tartották valószínűnek.

A hidridek gyakran alkotnak hídkötést is, amellyel két vagy több fématomot kapcsolnak össze [10]. Ez a kötéstípus hajlott, és a diboránban található
BHB-híddal mutat rokonságot, viszont nem hasonlít a hidrogénkötéshez, amely elektrosztatikus kölcsönhatáson alapul. Az MHM’ hídkötés úgy
tekinthető, mint az M–H donor és M’ akceptor partnerek σ-komplexe.

A hidridkomplexszekkel kapcsolatban érdemes még megemlíteni egy további fém-hidrogén kölcsönhatást, az ún. agosztikus („agostic”) kölcsönhatást
[11]. Az I.27. ábrán látható TiEtCl3X2-komplexben gyűrűs szerkezet alakul ki azáltal, hogy az etilcsoport terminális hidrogénje kapcsolódik a központi
Ti-atomhoz. Az így képződött gyenge kötés egy betöltött C–H σ-pálya és egy üres fém d-pálya átfedésével jön létre, amelynek következtében a C–
H kapcsolat meggyengül és ezáltal a kötés aktiválásának bevezető lépéseként fogható fel.
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I.27. ábra - Agosztikus kölcsönhatás a TiEtCl3X2-komplexben

1.4.3.2. Dihidrogén-ligandum
A dihidrogén, H2, megfelelő kísérleti körülmények között szintén koordinálódhat átmenetifémekhez [12]. A kialakuló kötés a donor-akceptor
mechanizmus alapján tárgyalható, amelyben a dihidrogén σ(donor) és σ*(akceptor) pályái vesznek részt. A kialakuló kötés általában nagyon gyenge,
így a dihidrogén könnyen helyettesíthető más ligandumokkal. Ha a komplexképző fém elektronokban gazdag, akkor az erős viszontkoordináció miatt
a H–H kötés felszakadhat és dihidridkomplex alakulhat ki, ezért stabilis dihidrogénkomplexek előállításánál gyenge donor sajátságú fémeket (magas
oxidációs állapot) célszerű választani.

Megjegyzés: A heterogén katalitikus folyamatok jobb megértése szempontjából fontos tényező, hogy a fém-dihidrogén-komplexek molekuláris
szinten rokoníthatók a fémfelületen adszorbeálódó dihidrogénnel.

1.4.3.3. Foszfánok
A PR3 tercier foszfánok esetében, az R-csoport változtatásával a ligandumok elektron- és térszerkezeti sajátságai szisztematikusan alakíthatók.
Ennek a ténynek elsősorban az átmenetifém-katalízisben van kiemelkedő jelentősége, mivel ily módon ligandumok egész sora stabilizálható (R3P)nM-
L foszfánkomplex formájában. A foszfánok a szén-monoxidhoz hasonlóan σ-donorok és π-akceptorok; a foszfor magános elektronpárral koordinálódik
a fémhez, míg a viszontkoordináció megfelelő szimmeriájú fém d-pálya és σ* (P-R)-pálya közötti kölcsönhatáson alapul [13].

I.28. ábra - A foszfánligandum π-akceptor pályái
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Az R-csoportnak a foszfán donor/akceptor képességére kifejtett hatása jól szemléltethető a P(CH3)3 és PF3 példáján. A trimetil-foszfán a
metilcsoportok nagy elektronküldő hatása miatt erős σ-donor, ugyanakkor gyenge π-akceptor a σ*-pályák nagy energiája miatt. A foszfor(III)-trifluorid
esetében éppen ellenkező a helyzet: a fluoratomok nagy elektronszívó képessége miatt a PF3 gyenge σ-donor és erős π-akceptor.

A foszfánkémiának egy másik fontos eleme az R-csoport térigényével van kapcsolatban. Ez határozza meg, hogy a központi fématom körül milyen a
ligandumok térkitöltése, ami viszont befolyással van a ligandumdisszociációs folyamatok sebességére. A foszfánok és egyéb ligandumok szterikus
hatásának jellemzésére Tolman bevezette a θ kúpszöget. Ez annak a kúpnak a csúcsszöge, amely a ligandumot alkotó legkülső atomok van der
Waals-sugara köré rajzolható (I.29. ábra) [15].

I.29. ábra - A ligandumok térigényét jellemző θ kúpszög

Néhány ligandum kúpszögét (θ) az I.5. táblázat tartalmazza.

I.5. táblázat - Néhány foszfortartalmú ligandum kúpszöge (θ)

Ligandum θ kúpszög (°)
PH3 87
PF3 104

P(OMe)3 107
PMe3 118
PPh3 145

P(tBu)3 182
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P(o-tolil)3 194
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I.5. A 18-elektronos szabály
A szerves átmenetifém-származékok esetén a vegyértékelektronok száma igen hasznos adat a vegyületek stabilitására és szerkezetére
vonatkozóan. A 18-elektronos szabály szerint az átmenetifémeknek azok a szerves származékai stabilisak, amelyekben a központi fématom (fémion)
környezetében 18 vegyértékelektron található. A szabály korlátozott érvényességű, ez alól számos kivétel ismeretes, amelyek egyik jól definiált
csoportját a stabilis 16-elektronos molekulák képviselik. Ezek elsősorban a d-mező jobb alsó részében található fémek (Rh, Pd, Ir, Pt) szerves
származékai. A vegyértékelektronok száma egyszerűen adódik a központi fématom d-elektronjainak és a ligandumoktól – a koordinációs kötés révén
– származó elektronok számának az összegéből. A szabály könnyen alkalmazható. Tekintsük pl. az egymagvú, biner átmenetifém-komplexeket.
Ha a központi fématom hat ligandummal képez 2-elektronos kötést, akkor a szabály alapján a fématom elektronkonfigurációja d6, a komplex
térszerkezete oktaéderes (pl. Cr(CO)6). Fémek négy vegyérték-elektronpárral öt (pl. Fe(CO)5), öt vegyérték-elektronpárral négy ligandummal (pl.
Ni(CO)4) képeznek komplexet. Az előbbi esetben trigonális bipiramis vagy tetragonális piramis; az utóbbi esetben tetraéderes vagy síknégyzetes
a komplex térszerkezete.
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A vegyértékelektronok számának meghatározására kétféle gyakorlattal találkozhatunk a szakirodalomban. Az egyik a „donorpár” módszer („donor
pair method”), amely a ligandumokat elektronpárdonoroknak tekinti. Ha ezt a módszert választjuk, akkor az összegzésnél a ligandumok töltését és
a központi fématom oxidációs állapotát is figyelembe kell venni. A (η5-Cp)Fe(CO)2Cl példáján keresztül szemléltetve ez azt jelenti, hogy a C5H5

–

ciklopentadienidanion három elektronpár átadására képes, hatelektronos ligandum. Mivel a molekulában két negatív töltésű ligandum van (Cl–, Cp–)
a központi vasatom oxidációs állapota +2, amely 3d6 elektronkonfigurációjú (I.30.a. ábra).

A másik módszer a „semleges ligandum” („neutral ligand”) feltételezésén alapul. Az elnevezésből következik, hogy ebben az esetben a ligandumok
által szolgáltatott elektronok számát úgy határozzuk meg, mintha a ligandum semleges lenne, így nem szükséges a központi atom oxidációs állapotát
meghatározni. A fenti példánál maradva ekkor a Cp-gyűrű öt-, a klóratom egyelektronos semleges ligandum (I.30.b. ábra).

A kétféleképpen elvégzett összegzés természetesen ugyanazt az eredmény adja a vegyértékelektronok számára és csupán egyéni ízlés kérdése,
hogy melyiket alkalmazzuk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a fém-szén kötés természetét tekintve a „donorpár” módszer van közelebb a kémiai
realitáshoz, mivel – ha szélsőségesen is – helyesebben tükrözi a kötés polaritási viszonyait.

I.30. ábra - A (η5-Cp)Fe(CO)2Cl vegyértékelektron-számának meghatározása: a) „donorpár” módszer; b) „semleges
ligandum” módszer

Az aciklusos és gyűrűs szerves π-donor ligandumok legfontosabb képviselőit az I.4. táblázatban bemutattuk; az I.6. táblázat az egyéb, gyakrabban
előforduló ligandumokat foglalja össze.

I.6. táblázat - Gyakrabban előforduló egyszerű ligandumok és a donorelektronpárok száma

Ligandum
Donorelektronpárok

száma
H- 1

F-, Cl-, Br-, I- 1
OH- 1
CO 1
CN- 1

NO- (hajlott M-N-0 kötés) 1
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NO+ (lineáris M-N-O kötés) 1
N2 1

PR3 1
R3C- 1

=CRR’ (karbén) 1
≡CR (karbin) 1,5 (3 elektron)

H2NCH2CH2NH2, etilén-diamin (en) 2
Ph2PCH2CH2PPh2, bisz(difenilfoszfáno)-etán, (dppe) 2

H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2, dietilén-triamin 3

Az eddigiek során nem foglalkoztunk azokkal az esetekkel, amikor az átmenetifém páratlan rendszámú elem, pl. Co vagy Mn az első átmenetifém
sorból. Ilyen esetekben a 18-elektronos szabály „nem enged meg” MLx összegképletű komplexet (ahol L páros számú elektront ad), mivel a
vegyértékelektronok száma páratlan. A tapasztalat valóban azt mutatja, hogy a Co(CO)4 17-elektronos rendszer közönséges körülmények között
nem stabilis. Ugyanakkor a (OC)4Co-Co(CO)4-molekula, amely formálisan a Co(CO)4-egység dimerjének fogható fel, egy fém-fém kötésű, páros
vegyértékelektron-számú rendszer, amelyben a Co-atomok környezetében 18 vegyértékelektron található. Hasonlóképp nem az Mn(CO)5 egymagvú
karbonil, hanem annak kétmagvú származéka, az (OC)5Mn-Mn(CO)5 stabilis közönséges körülmények között. Amint azt az I.4. fejezetben láthattuk, a
ligandumok gyakran hídhelyzetet foglalnak el. Az Fe2(CO)9 kétmagvú komplexben pl. 6 terminális és 3 hídhelyzetű CO-ligandum található (I.31. ábra).

I.31. ábra - Divas-enneakarbonil, Fe2(CO)9

A fenti példában a vegyértékelektronok számának meghatározásánál az Fe–(CO)–Fe kötést mint háromcentrumú, kételektronos kötést vesszük
számításba, amely 1-1 elektronnal járul hozzá a vasatomok vegyértékelektronjaihoz.

KITEKINTÉS
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A 18-elektronos szabály mélyebb értelmezése

A 18-elektronos szabály számos fémorganikus vegyület esetében jól alkalmazható empirikus szabály, amely a molekulapálya- (MO) elmélet
alapján jól értelmezhető. Példaképp vizsgáljuk meg a kötésviszonyokat a króm-hexakarbonil oktaéderes komplexben. Az I.7. ábrán bemutattuk
a CO-ligandum σ-donor(HOMO) és π-akceptor(LUMO) molekulapályáit, amelyek a koordinatív és viszontkoordinációs kölcsönhatásban vesznek
részt.

A krómatom 4s, 4p, 3dz
2 és 3dx

2
-y

2 pályái kölcsönhatásba lépnek az oktaéderesen elhelyezkedő hat CO-ligandum σ-donorpályáival. Az I.32. ábra
a 4s- és 4pz-pályával való kölcsönhatást szemlélteti.

A Cr(CO)6-komplex molekulapályáinak kialakításában a Cr-atom részéről az öt 3d, a 4s és a három 4p, összesen 9 pálya vesz részt. Amikor ezek
a pályák „szimmetria-megengedett” kölcsönhatásba lépnek a hat ligandum σ-donorpályájával, akkor az a1g, eg és t1u kötő, valamint a t1u*, a1g* és
eg* lazító pályakombinációkat kapjuk. Ugyanakkor a viszontkoordinációt a ligandumok π-akceptorpályái és a t2g (3dxy, 3dxz, 3dyz)Cr atompályák
közötti kölcsönhatás írja le. A végeredmény az I.33. ábrán látható pályadiagram, amelynek kilenc legkisebb energiájú, kötő molekulapályáján 18
elektron helyezhető el.

I.32. ábra - A központi Cr körül oktaéderesen elhelyezkedő CO-ligandumok σ-donorpályáinak és az atomi 4s- és
4pz-pályák kölcsönhatása
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I.33. ábra - A Cr(CO)6 molekulapályái

Hasonló gondolatmenet alapján értelmezhető a trigonális bipiramisos, tetraéderes vagy síknégyzetes térszerkezetű (16 elektronos) szerves
átmenetifém-komplexek stabilitása.

I.6. Az átmenetifém-klaszterek és a többszörös fém-fém kötés
I.6.1. A klaszterek definíciója és általános jellemzése

A szakirodalomban a klaszterek fogalmát többféleképpen definiálják. Széleskörűen elterjedt megfogalmazás szerint a klaszterek az atomoknak
semleges vagy töltéssel rendelkező, policiklusos elrendeződései [1]. Átmenetifém-klaszterek esetén az atomokat gyakran elektronhiányos fém-fém
kötések tartják össze, amelyek nem írhatók le a konvencionális 2-elektronos/2-centrumú kötéssel. Ez a meghatározás minimum négy vázalkotó
atomot tételez fel egy klaszterben, mint pl. az Ir4(CO)12 esetén, ahol a klaszter magját egy Ir4 tetraéder alkotja (I.34. ábra).
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I.34. ábra - Az Ir4(CO)12 szerkezete

Egy másik meghatározás szerint a fémklaszter azoknak a vegyületeknek a gyűjtőneve, amelyekben legalább három fématom kapcsolódik fém-fém
kötéssel [2]. A legáltalánosabban elterjedt gyakorlat szerint azonban a „klaszter” kifejezést mindenféle aggregátum megjelölésére használják, kezdve
a kétmagvú komplexektől a sokmagvú komplexekig és ebbe beleértik hídhelyzetű ligandumokkal összekapcsolt képződményeket is.

Kémiai összetétel szempontjából az átmenetifém-klasztereket három nagy csoportra lehet osztani, amelyek a következők:

csupasz („naked”) klaszterek; ezek kis aggregációs fokú fématomok együttesei, amelyek csak alacsony hőmérsékleten és inert környezetben
(mátrixban, l. 10.4. fejezet), vagy vákuumban stabilisak. Jellemző képviselőik az Ag6, továbbá a FeN, NbN és TaN (N < 30) klaszterek,

fémhalogenidek és -oxidok klaszterei, amelyekre a fématom kis oxidációs állapota a jellemző, pl.: [Ta6Cl18]2–, [Mo6O19]2–,

oligonukleáris fém-karbonilokat, -nitrozilokat és más ligandumokat (pl. hidrid, foszfán és szerves csoport) tartalmazó komplexek. Ide sorolható pl. a
H4Ru4(CO)12, a Co4(CO)11(PPh3) és a (η5-Cp)4Fe4(μ3-CO)4.

A fém-fém kötésű klaszterek a katalízissel és szilárd fázisú kémiával való kapcsolatuk miatt fontosak. A kutatásokat egyrészről az a lehetőség
motiválta, hogy a klaszterek vizsgálata elvezethet a fémfelületeken lejátszódó folyamatok mélyebb megértéséhez, mivel mindkét esetben adott
elrendeződésű fématomok felületén megy végbe a kémiai átalakulás [3]. A klaszterekhez kapcsolódó másik érdekes probléma az, hogy a klaszter
méretének növekedésével hogyan változnak bizonyos fizikai és kémiai sajátságok.

Mivel a klaszterkémiában a szerkezet-reaktivitás összefüggés vizsgálata kiemelkedő fontosságú, a szerkezet meghatározásának és értelmezésének
rendkívül nagy jelentősége van. A szerkezetmeghatározásban a röntgendiffrakció a legáltalánosabban alkalmazott módszer, de az infravörös-
spektroszkópia (CO-ligandumok) és a 1H NMR-vizsgálatok (szerves ligandumok) is hozzájárulnak bizonyos szerkezeti részletek tisztázásához.
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Dimerek és kis fématomszámú klaszterek esetén (n≤4) a 18-elektronos szabály jól alkalmazható. Az I.5. fejezetben a Mn2(CO)10 kapcsán láttunk
példát arra, hogy a szabály alapján hogyan értelmezhető a Mn-Mn kötés kialakulása: a Mn (elektron alapállapota [Ar]4s23d5) öt CO-ligandummal
egy 17-elektronos gyököt képez, amely dimerizációval stabilizálódik. Ezáltal a Μη-atomok környezetében a vegyértékelektronok száma (VE) 18.

Az eggyel nagyobb fématomszámú Os3(CO)12-t gondolatban három Os(CO)4 16-elektronos fragmensből lehet felépíteni úgy, hogy azok két Os-Os
kötést hoznak létre. Az íly módon felépített hárommagvú klaszter síktrigonális, amelyben minden Os-atom 18 vegyértékelektronnal rendelkezik. A
klaszter tehát egy „mágikus szám”-mal jellemezhető, amely ebben az esetben 48 (3 x 16) és a következő összefüggésből adódik: ΣVE = n x 18 – m x 2

ahol n a klaszter fématomjainak, m pedig a fém-fém kötések száma.

Ha négymagvú klaszterben a fématomok tetraéderesen helyezkednek el, akkor a fém-fém kötések száma 6 és ΣVE = 60 (4 x 18 – 6 x 2), tehát
a mágikus szám 60.

Nagyobb klaszterek esetén ez a módszer nem vezet sikerre. Az I.35. ábrán látható [Os6(CO)18]2– pl. egy 86 elektronos, oktaéderes szerkezet. 12
fém-fém kötést feltételezve a fenti összefüggés alapján ΣVE = 84-nek adódna, amely nem egyezik a fenti értékkel. Az elvárásokkal továbbá az sincs
összhangban, hogy az [Os6(CO)18]2– komplexion nem mutat hajlandóságot elektronleadásra. Ugyanakkor az Os6(CO)18 84-elektronos klaszter nem
oktaéderes térszerkezetű.

Ilyen esetekben, tehát nagyobb fématomszámú klaszterek esetén, a „Wade-szabály”-ként ismert PSEPT (Polyhedral Skeleton Electron Pair Theory)
elmélet alkalmazható, amely analógiát von adott fémklaszter és a megfelelő bórhidridklaszter között [4]; ennek tárgyalása azonban meghaladja jelen
fejezet kereteit.

I.35. ábra - Az(Os6(CO)18)2– térszerkezete
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I.6.2. Többszörös fém-fém kötésű vegyületek
Az átmenetifémek karbonil és szerves ligandumokat tartalmazó klasztereiben a fémek kis oxidációs állapotban (0, +1) vannak jelen, a klasztert
alkotó fématomokat egyszeres fém-fém kötések tartják össze. Szép számban léteznek azonban olyan átmenetifém-vegyületek is, amelyekben a fém
közepes, vagy magas oxidációs állapotú és a komplex fém-fém többszörös (kétszeres, háromszoros, négyszeres) kötést tartalmaz [5]. Ilyenek pl.
a (RO)3Mo≡Mo(OR)3, vagy a [Cl4Re≡ReCl4]2– vegyületek. Az I. 36. ábra két fématom d-pályái közötti lehetséges átfedéseket szemlélteti, amelyek
eredményeképp σ-, π- és δ-kötések alakulnak ki [6].

A [Cl4Re≡ReCl4]2– példájánál maradva, a négyszeres kötésre két térszerkezeti sajátság utal; az egyik a klóratomok szokatlan fedőállása, a másik a
rendkívül rövid Re-Re távolság (224 pm vö. d(Re)fémes=274 pm). Az iont gondolatban két, d4 elektronkonfigurációjú ReCl4

–-egységből lehet felépíteni,
a z tengely megegyezik az M-M kötés irányával. A dz2-pályák kölcsönhatása a négyszeres kötés σ-komponensét, a dxz- és dyz-pályák kombinációja
a két π-komponenst, míg a dxy-pályák kölcsönhatása a δ-kötést eredményezi a megfelelő lazító kombinációkkal együtt. Ez utóbbi kölcsönhatás csak
a klóratomok fedőállása esetén lehetséges; ez magyarázza az ion szokatlan térszerkezetét (I.37. ábra). (A fennmaradó d-pálya a fém-ligandum
kötések kialakításában vesz részt.)

I.36. ábra - Lehetséges kölcsönhatások két fématom d-pályái között (a z tengely az atommagokat összekötő egyenes
irányában helyezkedik el) (6)

I.37. ábra - A dxy-pályák kölcsönhatása a klóratomok fedőállásánál az (Cl4Re≡–ReCl4)2–-ionban
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A fém-fém többszörös kötések egyfajta detektálása a kötéstávolságok (d) alapján lehetséges. Például a d(Mo–Mo)=272 pm; a d(Mo=Mo)=242 pm;
a d(Mo≡Mo)=222 pm, a d(Mo≡Mo)=210 pm adatsor egyértelműen tükrözi a kötésrend növekedését a kétmagvú Mo-vegyületekben. (Megjegyzendő
azonban, hogy a háromszoros és négyszeres kötések tartománya átfed.) Hasonló lehetőséget kínálnak a kötésienergia-adatok, erre vonatkozóan
egyelőre azonban csak igen korlátozott ismeretek állnak rendelkezésre. A Re≡Re kötési energia a dirénium-oktaklorid-ionban 355±21 kJ/mol,
amelyből kb. 25 kJ/mol-t tulajdonítanak a δ-kötésnek.

Fém-fém négyszeres kötésű vegyületeket – viszonylag magas oxidációs állapotuk miatt – elsősorban a króm- és mangáncsoport elemei képeznek,
tipikus fémorganikus példák a [Me4Cr≡CrMe4]4– vagy a [Me4Re≡ReMe4]2–.
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I.7. A szerves fémvegyületek csoportosítása
A fémorganikus kémia fejlődésével folyamatosan változtak azok a rendszerezési elvek, amelyek alapján a tématerület felosztható és tárgyalható.
Ezek közül a legfontosabbak a formai jegyek, a fém-szén kötés természetén és a ligandumok donor-akceptor tulajdonságán alapuló felosztások.

A formai jegyek alapján történő felosztás a modem fémorganikus kémia korai szakaszára volt jellemző és a szerves fémvegyületek két csoportját
különbözteti meg:

a) tiszta („pure”) fémorganikus vegyületek, amelyek kizárólag szerves csoportot, vagy a szerves csoport mellett csak hidrogént tartalmaznak. Így pl.,
a tetrametil-szilán, Me4Si; a ferrocén, Cp2Fe; a dimetil-higany; Me2Hg és a dimetil-ón-hidrid, Me2SnH2, tiszta fémorganikus vegyületek.

b) vegyes („mixed”) szerves fémszármazékok, amelyekben az organikus csoport és hidrogén mellett egyéb heteroatomok is előfordulnak (pl. a
halogének, oxigén, nitrogén és kén). Ebbe a csoportba tartozik pl. az etil-magnézium-bromid Grignard-reagens, EtMgBr; a hexametil-disziloxán,
Me3Si–O–SiMe3; és a tiofén-króm-trikarbonil, (C4H4S)Cr(CO)3.

Az osztályozás egy másik lehetséges szempontja a fém-szén kötés természetéből indul ki. Ennek alapján az alábbi fémorganikus vegyületek
különböztethetők meg:

a) ionos vagy sószerű vegyületek. Ilyen fémorganikus származékai vannak az alkáli- (kivéve a lítium) és alkáliföldfémeknek (kivéve a berillium és
magnézium), valamint a lantanoidáknak.

b) kovalens vagy illékony vegyületek. Ez a vegyülettípus jellemző a periódusos rendszer 13. (kivéve bór és alumínium), 14., 15. és 16. csoportjának
elemeire, továbbá megtalálható a d-mező fémeinek szerves származékai között is.

Megjegyzés: Az utóbbi évtizedben széles körben használt IUPAC elnevezés szerint a periódusos rendszer 13-16. csoportjának elemeiről van
szó.

c) elektronhiányos, többcentrumú kötéseket tartalmazó vegyületek. Ez a kötéstípus a lítium, berillium, magnézium, bór és alumínium szerves
kémiájára jellemző.

d) π-kötésű vegyületek. Elsősorban a d-mező és elvétve a főcsoportok elemei alkotnak ilyen vegyületeket.

e) fém-szén többszörös kötést tartalmazó vegyületek; mind a főcsoportbeli, mind az átmenetifémek szerves származékai között megtalálhatók.
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A ligandumok donor-akceptor tulajdonságán alapuló felosztás a vegyületek két nagy csoportját különbözteti meg, ezek a szerves σ-, illetve a szerves
π-donor ligandumokkal alkotott vegyületek. A szerves σ-donorokkal alkotott vegyületek csoportja tovább bontható a ligandum töltése alapján, így
végül a fémorganikus vegyületek a következők szerint csoportosíthatók:

I.38. ábra - A periódusos rendszer elemeinek csoportosítása a fém/elem-szén kötéstípus alapján
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A) Szerves σ-donorokkal alkotott vegyületek

a) Anionos σ-donor-származékok. Például fém-alkilok, -arilok, -alkilének, -alkenilek és -alkinilek;

b) Semleges σ-donor- és π-akceptor -származékok. Például fém-karbonilok, -karbének és -karbinek

B) Szerves π-donorokkal képzett fémvegyületek. Például alkén-, alkin-, π-allil- és gyűrűs π-donorokkal alkotott vegyületek.

Ez a rendszerezési elv igen logikus és egységes keretbe foglalja a szerves fémvegyületeket. Jól illusztrálja ezt az a tény, hogy az anionos σ-donor-
származékok csoportjában a kovalens, az ionos és az elektronhiányos többcentrumú kötésű vegyületek egységesen tárgyalhatok.

Egy másik szerkesztési elv, amely a tudományterülettel foglalkozó átfogó kiadványokat jellemzi az, hogy a főcsoport elemeinek szerves származékait
elemek szerinti csoportosításban, míg az átmenetifémek szerves vegyületeit ligandumok szerint rendszerezve tárgyalja. A ligandumok egy lehetséges
csoportosítása a haptocitáson, vagyis azon szénatomok számán alapul, amellyel a ligandum a központi fématomhoz kapcsolódik. Amint az az I.4.
táblázatból kitűnik, a legfontosabb ligandumok haptocitása η1-től η8-ig terjed. Arra is találunk példát a szakirodalomban, hogy a rendszerezés alapjául
a ligandumok azon elektronjainak a száma szolgál, amellyel részt vesznek a fém-ligandum kötésben [1], Ebben a koncepcióban pl. az alkilcsoport
egyelektronos, az alkének kételektronos, a diének négyelektronos, a ciklopentadienil ötelektronos ligandum.
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I.8. A szerves fémvegyületek termokémiája
Bár a szerves fémvegyületek termokémiai vizsgálata az 1960-as évektől kezdődően fokozatos fejlődésnek indult, a kutatások felgyorsulását
alapvetően két momentum határozta meg. Az egyik az átmenetifémek σ-kötésű vegyületeinek kinetikai és termodinamikai stabilitására vonatkozó
kérdések tisztázása [1], a másik a homogén katalízis ipari alkalmazásainak széleskörű elterjedése [2]. Az átmenetifém-ligandum (különösképp
az átmenetifém-szén és átmenetifém-hidrogén) kötési entalpiák fontosságának felismerése a katalízis, a felületi kémia és a biokémia területén a
termokémiai vizsgálatok egyik legnagyobb hajtóerejét jelentették és jelentik napjainkban is.
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I.8.1. Kísérleti módszerek
1.8.1.1. Égéshők meghatározása

Vegyületek képződési entalpiájának égéshők alapján történő kalorimetrikus meghatározása igen eredményesnek bizonyult a szerves kémia területén.
C-, H-, O- és N-tartalmú vegyületek égéshője sztatikus kaloriméterbombában nagy pontossággal meghatározható. Halogén- és kéntartalmú
vegyületek esetén a forgóbombás kaloriméterek használata terjedt el. Mindkét módszert bevezették a fémorganikus kémia területén is.

A sztatikus kaloriméterbombás meghatározások az alkalmazás korai szakaszában gyakran vezettek ellentmondó eredményekhez. A nehézségek
a következő okokra vezethetők vissza: a) a fémorganikus vegyületek nagy reakcióképessége oxigénnel szemben, tehát kisebb-nagyobb mértékű
bomlásuk az égetési reakció előtt; b) termodinamikailag rosszul definiált végállapot a szerves ligandumok és főleg a fém tökéletlen égése
miatt (pl. többféle sztöchiometriájú fém-oxid képződése). Az utóbbi probléma megoldását nagymértékben segítette az analitikai módszerek
teljesítőképességének ugrásszerű megnövekedése. Az égéstermékek, elsősorban a szén-dioxid, gondos kvantitatív analízise, továbbá a fém-
oxidokról készített pordiffrakciós röntgenfelvételek egyaránt hozzájárultak a módszer jobb megbízhatóságához.

Amint azt az előzőkben említettük, a forgóbombás kalorimétert eredetileg kéntartalmú szerves vegyületek égetésére fejlesztették ki. Használata azzal
az előnnyel jár, hogy az égetés során keletkező kénsav koncentrációja a reakcióelegyben egységes. A módszer kiterjesztése a fémorganikus minták
területére az égés tökéletesítését segítette elő, bár az égetéssel kapcsolatos problémák elemről-elemre változnak és gyakran egyedi megoldásokat
tesznek szükségessé.

Mindezen nehézségek ellenére az égéshők kaloriméterbombás meghatározása kielégítő pontosságú módszernek bizonyult számos fémorganikus
vegyületcsalád, így a szerves cink-, higany-, bór-, alumínium-, szilícium-, germánium-, ón-, ólom-, arzén-, antimon-, bizmut-, szelén- és átmenetifém-
származékok esetén [3].

1.8.1.2. Oldatreakciók entalpiaváltozása
A szerves fémvegyületek képződési entalpiájához oldatreakciók entalpiaváltozásának mérésén keresztül is el lehet jutni. A technika széleskörű
alkalmazását az olcsó és egyszerű kísérleti berendezés indokolja. Az eredmények pontosságát meghatározó egyik alapvető tényező az adott
reakció lejátszódásának mértéke, amely sok esetben kisebb, mint 100%. Sokszor ennél nagyobb gondot jelent a minta szennyezettsége, amely a
fémorganikus vegyületek fokozott levegő- és vízérzékenysége miatt esetenként néhány százalékot is jelenthet.

A szerves kémiában elterjedt hidrolízises és halogénezési reakciókon kívül az átrendeződési és hidroborálási reakciók a leggyakrabban alkalmazott
folyamatok.

A hidrolízises reakciók esetében előnyös, ha a hidrolízis végeredménye homogén oldat és nincs jelen szilárd csapadék, mivel ezáltal kiküszöbölhető
a csapadék felületén lejátszódó adszorpció [4], A dimetil-kadmium esetén pl. a minta savas hidrolízise homogén oldatfázist eredményez:

 ((I.6). egyenlet)
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semleges hidrolízis során viszont kadmium-hidroxid-csapadék válik ki:

 ((I.7). egyenlet)

(ahol „kr” kristályos állapotot jelöl).

Reaktív vegyületek esetén vízzel igen heves reakció játszódik le, amely robbanásig is fokozódhat; ilyen esetekben vízgőztartalmú nitrogénnel végzik
a hidrolízist úgy, hogy nitrogént vízen buborékoltatnak keresztül és azt vezetik a reaktáns oldatába.

A halogénezés kézenfekvő folyamat szerves fémhalogenidek képződési entalpiájának meghatározására. Például a trimetil-ón-bromid képződési
entalpiája meghatározható tetrametil-ón alábbi brómozási reakciójának segítségével [5].

 ((I.8). egyenlet)

amelyből a hexametil-dión ΔH°f értéke meghatározható a következő reakciót kísérő hőeffektus mérése alapján:

 ((I.9). egyenlet)

Intermolekuláris átrendeződési folyamatok reakcióhője alapján számos szerves higany- és ón-halogenid képződési entalpiáját határozták meg.
Nevezetesen a

 ((I.10). egyenlet)

folyamat termokémiai vizsgálata szolgáltat adatot az etil-higany-klorid képződési entalpiájának kiszámításához [6], hasonló információtartalma van
a tetrametil-ón és ón(IV)-klorid reakciójának a keletkező metil-ón-kloridokra vonatkozóan [7].

Végül számos bóralkilvegyület képződési entalpiájához jutottak a következőkben bemutatott hidroborálás reakcióhőjének segítségével [8]:

 ((I.11). egyenlet)

1.8.1.3. A termikus bomlást kísérő hőeffektus
Sok szerves fémvegyület magasabb hőmérsékleten termodinamikailag jól meghatározott végtermékekre bomlik. A bomláshő alapján a képződési
entalpia meghatározható. A méréshez olyan kaloriméterre van szükség, amely magasabb hőmérsékleten is üzemeltethető, vagy a reakciótér
belsejében egy fűtött térrel rendelkezik.

A módszert elsősorban a fém-karbonilok vizsgálatára használták [9], többek között pl. a dimangán-dekakarbonil hőbomlását tanulmányozták tiszta
állapotban és jódgőzök jelenlétében:
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 ((I.12). egyenlet)

 ((I.13). egyenlet)

Az (I.12.) reakció szerint végrehajtott hőbontásnak az az előnye, hogy a reaktor falán nem képződik mangántükör, amelyen a szén-monoxid
hőfelszabadulás közben adszorbeálódik, meghamisítva ezzel a mérés eredményét.

Átmenetifém-komplexek ligandumvesztési folyamatainak vizsgálata differenciális pásztázó kaloriméterben ('Differential Scanning Calorimeter’, DSC)
a fém-ligandum kötéserősség vizsgálatát teszi lehetővé. Például az ΜX2Rn általános képletű szerves fémvegyület esetén (ahol X=halogén, R=szerves
csoport) az

 ((I.14). egyenlet)

folyamat alapján a közepes fém-ligandum kötésdisszociációs entalpia meghatározható, de ezen túlmenően a módszer alkalmas párolgási és
szublimációs entalpiák mérésére is.

1.8.1.4. Vizsgálatok gázfázisban
A fémorganikus rendszerek különféle bonyolult technikákkal gázfázisban is tanulmányozhatók. Ezáltal izolált molekulák vizsgálatára nyílik
lehetőség, következésképp a szolvatációval és a szennyezőkkel kapcsolatos problémák kiküszöbölhetők. A módszerek szinte kivétel nélkül a
tömegspektroszkópián alapulnak, amelynek alapjelensége az ionizáció; ennek során semleges részecskékből ionokat hozunk létre. A tradicionális
elektronütközéses tömegspektrometria mellett a modern módszerek széles skálája terjedt el; ezek között kell megemlíteni az ionciklotron-rezonancia-
spektroszkópiát [10], a nagynyomású és fotoionizációs tömegspektroszkópiát [11], valamint a fotoelektron-spektroszkópiát [12].

Az ionciklotron-rezonancia berendezésben elektromos és mágneses terekkel olyan elektromágneses „lombikot” hozunk létre, amelyben töltött
részecskék meghatározott ideig tárolhatók és ion-molekula reakciók tanulmányozhatók. A módszer a Fourier-transzformációs technikával kiegészítve
és egyéb kísérleti megoldásokkal párosítva (pulzus üzemű mintabeeresztés, lézerdeszorpció, ütközéssel indukált disszociáció, fotodisszociáció) a
termokémiai adatok sokaságát szolgáltatja.

A nagynyomású tömegspektroszkópia az ionforrásban uralkodó „nagy” nyomás (1–10 mbar) következtében szintén az ion-molekula reakciók
kinetikájára és egyensúlyára vonatkozó adatok meghatározásán keresztül szolgáltat energetikai adatokat.

Megjegyzés: Összehasonlításul: a szerves kémiai rutin tömegspektroszkópiás analízis során az ionforrásban uralkodó nyomás 10-5-10-7 mbar.

A fotoionizációs tömegspektroszkópia igen pontos küszöbenergiák, azaz ionizációs és megjelenési energiák meghatározását teszi lehetővé a
molekula- és fragmensionokra. Ezekből az adatokból közvetlenül származtathatók kötésdisszociációs entalpiák a molekulaionban és a semleges
molekulában. A fotoelektronspektroszkópia szintén igen pontos ionizációs energiákkal járul hozzá a termokémiai számításokhoz (l. 10.7. fejezet).
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I.8.2. Kötési entalpiák és meghatározásuk
A kötéserősséget jellemző mennyiségek a kötésdisszociációs (D) és a közepes kötésdisszociációs entalpiák ( ), valamint a kötési entalpia tagok
(E). Egy M(X)mRn fémkomplexben, ahol X tetszőleges, R szerves ligandum, a fenti mennyiségeket a következők szerint definiáljuk.

A fém-ligandum kötésdisszociációs entalpia az (I.15.) folyamat entalpiaváltozása:

(I.15). ábra -

A közepes kötésdisszociációs entalpia az (I.16.) folyamat entalpiaváltozásának n-ed része:

(I.16). ábra -

A kötési entalpia tag az (I.17.) és (I.18.) folyamatok alapján definiálható (a *-gal jelzett molekulatöredékek konfigurációja megegyezik a kiindulási
vegyületben mutatott konfigurációval, azaz a disszociáció során a fragmensek nem rendeződnek át):
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(I.17). ábra -

illetve

(I.18). ábra -

Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a kötési entalpia tagok és a kötésdisszociációs entalpiák között a fragmensek relaxációs energiája teremt
kapcsolatot.

A kötéserősség jellemzésére előbb bemutatott paraméterek meghatározhatók képződési entalpiák, Oldatreakciók entalpiaváltozása, szilárd fázisban
lejátszódó termikus bomlás és gázfázisú reakciók reakcióhője alapján.

Egy molekula standard képződéshője a molekula entalpiatartalmának mértéke. Ha egy molekula sokféle atomot és kötést tartalmaz, akkor egy adott
kötéshez megfelelő entalpiaértéket rendelni nem egyszerű feladat főleg akkor, ha a központi atomot különféle poliatomos ligandumok veszik körül.
Tekintsük pl. az M(Cp)2X2 vegyületet, ahol M átmenetifém, Cp ciklopentadienil és X mono- vagy poliatomos ligandum. Ha a kiindulási vegyület,
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a Cp2M-molekulatöredék és az X-ligandum gázfázisú képződési entalpiái rendelkezésre állnának, akkor az I.1. séma és a hozzátartozó egyenlet

alapján a  közepes kötésdisszociációs entalpiát ki lehetne számítani.

-. ábra -

I.1. séma

Mivel azonban az M(Cp)2 képződési entalpia általában nem áll rendelkezésre, a kívánt adathoz egy másik termokémiai körfolyamat révén juthatunk
el az I.2. séma szerint:

-. ábra -

I.2. séma

Az I.1. sémában M(Cp)2* és X* arra utalnak, hogy a fragmenseknek ugyanaz a szerkezete mint az M(Cp)2X2 molekulában, ugyanezt jelenti az
M(Cp)2** és Cl** az I.2. sémában is. A ΔΕr1-4 átrendeződési vagy relaxációs energiák, amelyek közül ΔEr4 értelemszerűen zérus. A probléma itt nem
részletezett analízise alapján az a végkövetkeztetés adódik, hogy megbízható D(M-X) és E(M-X) értékekhez csak ΔΕr1, ΔEr3, ΔH°f(Xg) és ΔH°f(X*g)
ismeretében juthatunk [13].

A kötési entalpiák tekintélyes részét Oldatreakciók entalpiaváltozásából határozzák meg. A leggyakrabban tanulmányozott reakciók az oxidatív
addíció, a ligandum-disszociáció és a ligandumcsere. Például az

 ((I.19). egyenlet)
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ligandumdisszociációs folyamat alapján – ahol a sol jobb alsó index (az angolszász „solvated” szolvatált kifejezés alapján), oldott részecskékre utal –
az M–R kötésdisszociációs entalpia kiszámítható, ha az oldatreakció entalpiaváltozását gázfázisú reakcióhőre számítjuk át. Ez precízen elvégezhető
az oldáshők, továbbá a szublimációs és/vagy párolgáshők segítségével, attól függően, hogy a reakcióegyenletben szereplő anyagok standard
állapotban folyadék vagy szilárd halmazállapotúak. Ezek az adatok általában nem állnak hiánytalanul rendelkezésre, így közelítő feltevéseket
vagyunk kénytelenek alkalmazni; ilyen lehet pl. az, hogy az I.19. reakcióban az XMR és XM szublimációs entalpiája közelítőleg megegyezik. Blake
és munkatársai az I.20. folyamat termokémiai vizsgálatával kapcsolatban Knudsen-cellás mérésekkel igazolták, hogy az [Ir(Cl)(CO)(PMe3)2] és az
[Ir(Cl)2(CO)(PMe3)2C(O)Me] szublimációs entalpiája a kísérleti hibahatáron belül megegyezik [14].

(I.20). ábra -

Bizonyos komplexek szilárd fázisban részleges bomlásra késztethetők, amit az (I.21.) egyenlet szemléltet:

 ((I.21). egyenlet)

A reakcióhőből D(XM-R) érték közvetlenül adódik, ha az előzőkhöz hasonlóan feltesszük, hogy ΔH°szubl(XM)≈ΔH°szubl(XMR). A gyakorlati
megvalósításnál az okozhat problémát, hogy a bomlási hőmérséklet az esetek többségében meghaladja a 298 K-t, ezért a reakcióhőt hőkapacitási
adatokkal korrigálni kell. Számos esetben azonban bizonyítást nyert, hogy ΔHT≈ΔH298, ha a T bomlási hőmérséklet nem túl magas. Szintén Blake
és munkatársai mutattak rá, hogy az (I.22.) reakcióban a ~ ΔCp(T-298) korrekciós tag T ≈ 445 K-en igen kicsi, 0,08 kJ/mol [15].

 ((I.22). egyenlet)

Fotoionizáción alapuló, gázfázisú mérések a kötésdisszociációs entalpia igen pontos meghatározást teszik lehetővé. A meghatározás alapjául a
fotoionizációs tömegspektrométer ionforrásában lejátszódó, alábbi folyamatok szolgálnak [12]:

 ((I.23). egyenlet)
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 ((I.24). egyenlet)

 ((I.25). egyenlet)

Ha az XMR-molekula rezgési és forgási alapállapotban van és az alapállapotú termékionok képződésének küszöbenergiája pontosan
meghatározható, akkor az (I.26.) és (I.27.) egyenletek alapján a 0 K-re vonatkozó ionos, D(XM+-R) és semleges, D(XM-R), kötésdisszociációs
energiákat kapjuk:

 ((I.26). egyenlet)

 ((I.27). egyenlet)

A szerves fémvegyületek termokémiai adatainak átfogó és állandó frissítés alatt álló gyűjteménye a számítógépes világhálózaton elérhető [16].
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I.9. A fémorganikus vegyületek stabilitása
Vegyületek stabilitásával kapcsolatban igen gondosan kell fogalmaznunk, hiszen a probléma szerteágazó kérdéskört takar, amelynek kapcsán
számos körülményt figyelembe kell venni. Önmagában stabilitásról beszélni értelmetlenség – egyértelművé kell tenni, hogy milyen reaktánsokkal
szemben, milyen körülmények között vizsgáljuk az adott vegyület stabilitását. Egy bizonyos vegyületnek nem beszélhetünk a stabilitásáról általában,
de beszélhetünk az oxigénnel, vízzel, halogénekkel, savakkal, lúgokkal, tehát konkrét elemekkel és vegyületekkel szemben mutatott kémiai
viselkedéséről. Ugyanígy fontosak a körülmények; nem lényegtelen, hogy milyen hőmérsékleten, milyen oldószerben vagy milyen közegben
vizsgáljuk a stabilitást. A szilaciklobután pirolízisével előállítható dimetil-szilaetén, Me2Si=CH2, pl. szobahőmérsékleten polimerizál, viszont 10 K-en,
argonmátrixban spektroszkópiásan detektálható [1].

A laboratóriumban dolgozó vegyészt elsősorban az érdekli, hogy egy kérdéses anyag kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban mire kell ügyelni,
tehát a vegyület érzékeny-e oxigénre és vízre, azaz levegőn elbomlik-e, vagy milyen a termikus stabilitása, nevezetesen desztillálható-e atmoszferikus
nyomáson, vagy kíméletesebb körülményeket kell alkalmazni a termék tisztításánál.

http://webbook.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/
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A kémiai reakciók lejátszódása termodinamikai és kinetikai szempontok alapján vizsgálható. Termodinamikai szempontból a reakciót kísérő
szabadentalpia-változás, ΔG = ΔH – TΔS, ad információt a folyamat végbemeneteléről. Mint ismeretes, ha adott hőmérsékleten ΔG << 0, akkor a
reakció termodinamikailag kedvezményezett, ha viszont ΔG >> 0, akkor a folyamat önként nem megy végbe. Az energetikai viszonyok mellett a
reakciók lejátszódásának sebessége is fontos tényező, amely adott hőmérsékleten a folyamat aktivációs energiájától függ. Ezek alapján egy szerves
fémvegyületet egy adott reakcióban termodinamikailag stabilisnak vagy nem stabilisnak, kinetikai szempontból labilisnak vagy inertnek minősíthető.

KITEKINTÉS

Az átmenetifémek σ-kötésű vegyületeinek előállítása a β-elimináció kiküszöbölésével

Amint azt az I.3. és I.8. fejezetekben érintettük, az átmenetifémek σ-kötésű vegyületeinek előállításával kapcsolatos nehézségek okát hosszú
ideig a gyenge átmenetifém-szén kötésnek, azaz termodinamikai instabilitásnak tulajdonították. Wilkinson [3] és Lappert [4] kutatásainak
köszönhetően azonban kiderült, hogy a β-elimináció miatt a kinetikai labilitás akadályozza az előállítást. Következésképp annak kiküszöbölése
vezet a probléma megoldásához, amelyre az alábbi lehetőségek adódnak:

• a szerves csoport nem tartalmaz β-hidrogént; ilyen szubsztituensek pl. a –CH3 metil, –(CH2)C(CH3)3 neopentil-, a –CH2Si(CH3)3 trimetilszilil-
metil- vagy a – CH2C6H5 benzilcsoport.

• az alkén képződése szterikusan vagy energetikailag nem kedvezményezett. Ilyen helyzet áll elő, ha nem jöhet létre szin-periplanáris
elrendeződés, vagy ha a kettős kötésnek hídfő szénatomnál kellene kialakulni, mint pl. a norbornil, biciklo[2,2,0]heptil-ligandum esetén.

• a központi atom koordinatíve telített, így nincs lehetőség további kötések, így a fém-hidrogén kötés kialakulására sem.

Amint azt az I.7. fejezetben láttuk, a szerves fémvegyületek oxigénnel végbemenő reakciója során igen stabilis reakciótermékek, így fém-oxidok,
szén-dioxid és víz keletkeznek; hasonlóképp nagy negatív képződési entalpiájú végtermékekhez vezet a fémorganikus vegyületek hidrolízise is. Ez
azt jelenti, hogy a szabadentalpia kifejezésében ΔH nagy negatív érték, így a szerves fémvegyületek oxigénnel és vízzel szemben termodinamikailag
nem stabilisak. Ez a megállapítás sok esetben csak megbízható becslésnek tekinthető, mivel a fémorganikus vegyületekre vonatkozó entrópiaadatok
csak hiányosan állnak rendelkezésre. Ezt számszerűen az égéshőadatok is alátámasztják, pl. a dietil-cink égéshője –1920 kJ/mol, a tetrametil-óné –
3590 kJ/mól. Mégis ez a két vegyület levegőn teljesen eltérően viselkedik: míg a dietil-cink piroforos, levegőn magától meggyullad, addig a tetrametil-
ón szobahőfokon oxigénnel nem lép reakcióba. Az eltérő reakcióképesség kinetikai okokra vezethető vissza és ennek alapján a ZnEt2 kinetikai
szempontból labilis, míg a SnMe4 normál körülmények között inert. Ez úgy értelmezhető, hogy a két oxidációs folyamat egymáshoz viszonyított
aktivációs energiája jelentősen eltér; a dietil-cink esetében jóval kisebb, mint a tetrametil-ónnál. Ebben elsősorban a kis energiájú be nem töltött
molekulapályáknak és a fém-szén kötés polaritásának van szerepe.

Ugyanez a tendencia jól megfigyelhető a SiMe4, Si(OEt)4 és SiCl4 vegyületsor hidrolíziskészségén is, amely a metilszármazéktól a klórszármazékig
nő. A tetrametil-szilán vízzel nem reagál, a tetraetoxi-szilán közepesen, a szilícium-tetraklorid erősen vízérzékeny. Ezzel párhuzamosan
változik a szubsztituensek elektronszívó képessége és a Si be nem töltött 3d-pályáinak energiája is (elektronszívó szubsztituensek stabilizálják
a molekulapályákat). Összegezve tehát az mondható, hogy az elektronszívó szubsztituensek azáltal segítik elő a kisenergiájú átmeneti
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komplexek kialakulását, hogy a molekulában csökkentik a virtuális pályák energiáját. (A virtuális molekulapályák energiájának meghatározása
elektrontranszmissziós spektroszkópiával (ETS) lehetséges, amelynek a fémorganikus kémia területén történő alkalmazásáról A. Modelli írt átfogó
tanulmányt [2].)

Magános elektronpárok szintén reaktív centrumot képviselnek a molekulában. Ebben a vonatkozásban a tetrametil-ón és trimetil-antimon levegőn
mutatott viselkedését hasonlíthatjuk össze. Amint azt az előzőkben tárgyaltuk, a SnMe4 levegőn nem szenved változást, az SbMe3 a dietil-cinkhez
hasonlóan piroforos, de itt az oxigénnel szembeni nagy reakciókészség a magános elektronpárnak tulajdonítható.

Az oxigénnel és vízzel szemben mutatott kinetikai labilitás tehát a következő tényezőkre vezethető vissza: szabad elektronpár; kisenergiájú, be nem
töltött molekulapályák; poláris fém-szén kötés és koordinatív telítetlenség.

A szerves fémvegyületek termikus viselkedésének tárgyalásánál a fém-szén kötésdisszociációs entalpiaértékekből célszerű kiindulni. Amint az az
I.1. táblázat adataiból kitűnik, mind a főcsoportbeli elemeknél, mind az átmenetifémeknél a fém-szén kötésdisszociációs entalpia ~ 150-350 kJ/
mol között változik, amely gyengébb kapcsolat, mint a megfelelő elemnek pl. oxigénnel, fluorral és klórral alkotott kötése. A fém-szén kötés tehát
termikusan könnyen gerjeszthető és felszakítható. A kötés-hasadás leginkább kétféle mechanizmus szerint megy végbe, ezek a homolitikus hasadás
(I.28.) és a β-elimináció (I.29.):

 ((I.28). egyenlet)

(I.29). ábra -

A két folyamat aktivációs energiáját a felszakadó és keletkező kötésekből kiindulva meg lehet becsülni. A homolitikus hasadásnál a reakció
energiaigényét alapvetően a fém-szén kötésdisszociációs entalpia határozza meg. A β-eliminációnál összetettebb a helyzet, mivel a folyamat során
egy fém-szén és egy szén-hidrogén kötés-hasadás mellett egy fém-hidrogén, valamint egy szén-szén kötés alakul ki. A kötéshasadások endoterm,
a kötések keletkezése exoterm folyamatok, tehát a reakció bruttó energiaigénye lényegesen kisebb, mint az egyszerű kötéshasadásnál. Noha a
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β-elimináció a főcsoportbeli elemeknél is előfordul, alapvető fontossága a szerves átmenetifém-kémiában van a σ-kötésű vegyületek stabilitásával
és a homogén katalízissel kapcsolatban.
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I.10. A fémorganikus vegyületek spektroszkópiája és
szerkezetkutatása (Tarczay György és Szepes László)

Bár a kémiai szerkezetkutatás története során a kezdetben kizárólagosan uralkodó egyszerű és gyors „kémcsőpróbákat" a jóval bonyolultabb
műszeres szerkezetkutató módszerek teljes mértékben nem váltották és nem is fogják felváltani, a műszeres módszerek napjainkra nélkülözhetetlen
„tartozékaivá” váltak minden kémiai laboratóriumnak, így a fémorganikus kémiai laboratóriumoknak is [1-5]. Ennek oka elsősorban az, hogy
segítségükkel az anyag olyan mikroszkopikus tulajdonságait és változásait fedezhetjük fel és érthetjük meg, melyek az emberi szem és más
érzékszervek számára rejtve maradnak, sőt, amelyekről a hagyományos kémiai módszerek sem szolgáltatnak (közvetlen) információt. Ezek a
vizsgálatok az anyagot, vagy az anyag molekuláit felépítő atomok minőségén és mennyiségén túlmenően megadhatják ezek térbeli elhelyezkedését
(konstitúció, konformáció, konfiguráció), pontos távolságát (kötéshossz, kötésszög). Az így nyert szerkezeti információ felvilágosítást ad pl. az intra-
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(pl. fém-ligandum kötés kialakulásának hatása a ligandumon belüli kötésekre), vagy az Intermolekuláris (pl. a molekulaszerkezetbeli különbségek
szilárd-, folyadék- és gázfázisban) kölcsön-hatásokról, a reakciók időbeli lefolyásáról és megérthetjük ezek mechanizmusát.

A spektroszkópiai módszerek a kémiai részecskék és az elektromágneses sugárzás, vagyis foton (tömegspektroszkópia esetén gyakrabban elektron)
kölcsönhatásán alapulnak. (A kölcsönhatás mértékét a fotonenergia függvényében általában az elnyelt sugárzás hányadaként, esetenként a
sugárzás hatására képződött molekula- vagy fragmensionok mennyisége alapján jellemezzük.) A besugárzott foton, energiájától függően, különféle
kölcsönhatásokba léphet a molekulákkal, így a különböző energiájú fotonok a vizsgált minta más és más tulajdonságáról nyújtanak információt (I.7.
táblázat).

A spektroszkópiai módszereken kívül a kémiai szerkezetkutatás előszeretettel alkalmaz diffrakciós technikákat is. A diffrakciós technikák esetén az
anyagon szóródó részecskék (foton, elektron, neutron) térbeli mintázatának feltérképezésével és kiértékelésével ismerhetjük meg a molekulát, vagy
a kristályt felépítő atomok pontos elhelyezkedését. A szerkezetkutató módszereket tárgyalva nem szabad megfeledkezni a kvantumkémia különféle
módszereiről sem, melyek pontossága napjainkra egyre inkább megközelíti a műszeres szerkezetkutató módszerekét.

I.7. táblázat - Fontosabb spektroszkópiai technikák, fizikai hátterük és az általuk vizsgált jelenségek hozzávetőleges
energiatartománya

Spektroszkópiai

technika

Fizikai

jelenség

Energiatartomány
eV cm-1

Mágneses
magrezonancia-

spektroszkópia (NMR)

Mágnesesen aktív magok
spinjének változása
mágneses térben

1×10-8–

1×10-6

1×10-4–

1×10-2

Elektronspinrezo

nancia-spektroszkópia

(ESR)

Párosítatlan elektronok
spinjének változása
mágneses térben

1×10-6–

1×10-4

1×10-2–

1

Mikrohullámú (forgási)
spektroszkópia

Molekula forgásának
gerjesztése

1×10-5–

1×10-2

0,1–100

Infravörös- (IR) és
Raman-spektroszkópia

Molekularezgések.

gerjesztése

5×10-3–
0,75

40–

6000
Elektrongerjesztési

vagy ultraibolya-látható
spektroszkópia (UV-VIS)

Molekula alap- és gerjesztett
elektronállapota közötti

1–7 8×103–

5,5×l04
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átmenet (Vegyértékelektron-
konfiguráció-változás)

Ultraibolya
fotoelektronspektroszkópia

(UPS)

Molekulák ionizációja
a vegyértékelektronok

eltávolításával

5–50 4×l04–

4×l05

Röntgen
fotoelektronspektroszkópia

(XPS)

Molekulák ionizációja
a törzselektronok

eltávolításával

1×102-–
1×104

1×106–

1×108

Mössbauer-

spektroszkópia

Atommag energiaszintjei
közötti átmenet

(Magkonfiguráció-változás)

1×104–

1×106

1×108-

1×1010

Ebben a fejezetben a fontosabb szerkezetkutató módszerek fémorganikus kémián belüli alkalmazását mutatjuk be. Nem tárgyaljuk részletesen ezek
elméletét és a technikai részleteket; ezekről a felsorolt irodalomból tájékozódhatunk [6-9]. Szintén nem foglakozunk a szabad szerves ligandumok
spektroszkópiájával. Kizárólag a fém-ligandum kötés szerkezetéről, illetve ennek közvetlen környezetéről információt nyújtó sajátosságokat
elemezzük, a fémorganikus vegyületek vizsgálata esetében jelentős spektroszkópiai módszerekre koncentrálva. Az alapvető, rutinszerűen
alkalmazható szabályokon, tendenciákon kívül bemutatunk néhány különlegesebb, modem vizsgálati módszert, melyeket példákkal illusztrálunk.

I.10.1. Mágneses magrezonancia-spektroszkópia
Egy atommagnak állandó mágneses momentuma van, ha a magspin kvantumszám (I) nullától eltérő félegész (1/2, 1, 1, 11/2, ...) szám. Míg külső
mágneses tér hiányában a magspin bármely orientációjához azonos energia tartozik, mágneses térben a spinek 2I+1 lehetséges orientációja 2I+1
eltérő energiájú szint kialakulásához vezet. Ezeket a szinteket a hozzájuk tartozó mágneses kvantumszámmal (mI) jelölhetjük, amely a kvantum-
mechanika szabályai szerint

 ((I.30). egyenlet)

értéket vehet tel. Az így létrejövő energiaszintek eltérése a mágneses tér hiányában mért energiaszinttől arányos a külső mágneses tér nagyságával,
és a mágneses kvantumszám értékével. Mivel a szintek egymástól azonos távolságra helyezkednek el, és a megfelelő kvantumechanikai kiválasztási
szabályok értelmében csak a szomszédos energiaszintek között lehetséges átmenet, ezért egy adott típusú maghoz – adott nagyságú külső
mágneses térben – egy adott energiájú átmenet, vagyis egy adott frekvenciájú rezonancia tartozik. Az atommagok azonban nem „csupaszon”,
hanem az atom vagy molekula elektronfelhőjébe burkoltan helyezkednek el, amely diamágnesesen árnyékolja, vagy paramágneses effektusok
fellépése révén erősíti a külső mágneses teret. Az árnyékolás mértékét, tehát végsősoron a rezonancia frekvenciáját az atom vagy molekula
elektronszerkezete, vagyis a kémiai környezet határozza meg. Ezt a felismerést alkalmazza az egyik leghasznosabb molekula-spektroszkópiai
módszer, a mágneses magrezonancia- (NMR, „Nuclear Magnetic Resonance”) spektroszkópia [10].
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A kémiai környezet a rezonanciaátmenet energiáját – amely az energiaskála (lásd I.7. táblázat) rádiófrekvencia-tartományában helyezkedik el – csak
nagyon kis mértékben, pár milliomod részben, változtatja meg. Ezért az NMR-spektrumokat praktikusan nem az abszolút energia függvényében,
hanem egy alkalmasan megválasztott referenciarezonancia frekvenciájához képest, az ún. kémiai eltolódás (δ) függvényeként szokás megadni, ppm
(„parts per million”) egységben:

 ((I.31). egyenlet)

ahol ν a vizsgált, illetve a referenciavegyület rezonanciafrekvenciája. A kémiai eltolódási skála további előnye, hogy az nem függ az alkalmazott
mágneses tértől, készülékfüggetlen. A koordinációs és fémorganikus kémiában ezen kívül sokat használt fogalom a koordinációs eltolódás is, amely
a szabad ligandum egy adott kémiai eltolódását tekinti a skála origójának, és a komplexált ligandum azonos magjához tartozó eltolódását ehhez
képest adja meg, azaz

 ((I.32). egyenlet)

I.8. táblázat - Fontosabb NMR-aktív magok mágneses jellemzői és NMR-referenciavegyületük

Mag Magspin (I)
Természetes
előfordulási

gyakoriság %

Relatív

érzékenység

Kvadrupólus-

momentum

(Q)a 10-28 m2

Referencia

vegyület

1H 1/2 99,99 1,0 (CH3)4Si
6Li 1 7,4 6,31×10-4 -8×10-4 Li+(aq)
7Li 3/2 92,6 0,27 -8×10-2

10B 3 19,6 3,9×10-3 8,5×10-2 BF3·OEt2
11B 3/2 80,4 0,13 4,1×10-2

13C 1/2 1,11 1,76×10-4 (CH3)4Si
14N 1 99,6 1,0×10-3 1×10-2 MeNO2, NO3

-

15N 1/2 0,37 3,85×10-4

19F 1/2 100,0 0,83 CFCl3
27Al 3/2 100,0 0,21 0,15 Al(acac)3
29Si 1/2 4,7 3,7×10-4 (CH3)4Si
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31P 1/2 100,0 6,63×10-2 H3PO4
51V 7/2 99,8 0,38 -5×10-2 VOCl3
53Cr 3/2 9,6 8,6×10-5 3×10-2

55Mn 5/2 100,0 1,8×10-1 4×10-1

57Fe 1/2 2,2 7,39×10-7 Fe(CO)5
59Co 7/2 100,0 0,28 3,8×10-1 [Co(CN)6]3-

77Se 1/2 7,6 5,26×10-4 Me2Se
91Zr 5/2 11,2 1,1×10-3 1,1×10-3

103Rh 1/2 100,0 3,12×10-5 Rh(acac)3
117Sn 1/2 7,6 3,5×10-3 Me4Sn
119Sn 1/2 8,6 4,44×10-3

183W 1/2 14,4 1,04×10-5 WF6
195Pt 1/2 33,8 3,36×10-3 [Pt(CN)6]2-

Az előzőek szerint az NMR-spektroszkópiai vizsgálat feltétele, hogy a vizsgálandó molekulát felépítő egy vagy több atomjának
magspinkvantumszáma nullától eltérő, az atomok ezen nuklidjának mintabeli gyakorisága pedig a mérés érzékenységéhez kielégítő legyen. Az
NMR-spektroszkópiával gyakran vizsgált nuklidokat, magspinkvantumszámukat, természetes gyakoriságukat, az 1H-maghoz viszonyított relatív
érzékenységüket, valamint a kémiai eltolódás megadásához használt referenciavegyületeket a I.8. táblázat foglalja össze.

A kvantummechanika szabályai szerint kölcsönhatás léphet fel a szomszédos (vagy közeli), nem nulla spinű magokkal is, ami szintén befolyásolja az
NMR-színkép megjelenését. A vizsgált maggal mágnesesen kölcsönható N db I spinű, kémiailag ekvivalens (azonos helyzetű) mag hatására a mag
rezonanciaátmenete 2IN+1 jelre hasad fel. A felhasadás nagyságát az ún. csatolási állandóval jellemezzük (XJ(AB) ahol A és B a két csatoló mag,
x pedig eggyel nagyobb a köztük levő atomok számánál). A csatolási állandót csak a magok közötti kölcsönhatás mértéke szabja meg, független
a külső mágneses tér nagyságától, ezért ezt a kémiai eltolódástól eltérően Hz egységben szokás megadni. Néhány jellemző mag-mag csatolási
állandó tartományát a I.39. ábrán tüntettük fel.
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I.39. ábra - Néhány jellemző NMR csatolási állandó

A proton- vagy 1H NMR-spektroszkópia a 1H nagy természetes előfordulási gyakorisága, és NMR-érzékenysége miatt a legelterjedtebb NMR-
módszer. A fémorganikus vegyületekre jellemző 1H-eltolódásokat az I.40. ábrán foglaltuk össze.

Mint láthatjuk, a szerves vegyületek esetén jellemző 0–10 ppm spektrumtartomány jócskán kitolódik mindkét irányba, közelítőleg -40–300 ppm közé.
A spektrum legkisebb eltolódású részén (a diamágneses komplexek fématomjához közvetlenül kapcsolódó hidrogének jelennek meg (-40–0 ppm).
Ezek közül is a kiugróan nagy negatív kémiai eltolódások a negatív töltésű komplexekhez, illetve a hídpozíciójú hidrogénmagokhoz rendelhetők.
A spektrum következő tartományában (0–10 ppm) az α-szénatomhoz kapcsolódó, és a π-kötésű ligandumok hidrogénjei jelentkeznek; az utóbbiak
jellemzően negatív koordinációs eltolódással. Nagyobb kémiai eltolódással jelentkeznek az endohedrális hidrogént (pl. H@Co6(CO)15

–, 23,2 ppm,
ahol „@” a klaszter belsejében kötött hidrogénre utal) tartalmazó komplexek, majd a legnagyobb

I.40. ábra - Fém- (M) és elem(E)-organikus vegyületek jellemző 1H NMR-eltolódásai

értékeknél a paramágneses komplexek hidrogénjei (pl. (C6H6)2V•, 290 ppm!) észlelhetők. A β-atomhoz, vagy annál távolabbi atomhoz kapcsolódó
hidrogénekre a fématom hatása kicsi, nemlokális paramágneses effektusok (pl. aromás gyűrűáramok) hiányában ezek koordinációs eltolódása
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nem nagyobb pár tized ppm-nél. Az 1H NMR-spektrumok elemzésekor ugyancsak fontos adat a jelintenzitás, amely az adott jelhez tartozó
ekvivalens hidrogének számával arányos. Segítségül szolgálhat továbbá a csatolási állandók (pl. 2J(1H,1H), 2J(Μ,1H)) vizsgálata is. A 139. ábrán
feltüntetett karakterisztikus csatolási értékeken kívül – melyek az atomok kapcsolódási sorrendjének felderítésében segíthetnek – fontos lehet az
ezen karakterisztikus tartományokon belüli konkrét eltolódás. Nemcsak a hidrogénekre, bármely más magra általánosan igaz az a megfigyelés, hogy
az egymással szemben elhelyezkedő ligandumok (pl. trigonális bipiramisos komplexek két axiális kötőhelye) közötti csatolás mindig nagyobb, mint
az egymáshoz képest merőlegesen elhelyezkedő ligandumok (pl. trigonális bipiramisos komplexek axiális és ekvatoriális kötőhelyei) közötti csatolás
(lásd Karplus-összefüggés [10]).

Bár az NMR-aktív 13C nuklid természetes előfordulási gyakorisága csak 1,1% – és így kezdetben a 13C NMR-vizsgálat csak izotópdúsított mintákon
volt lehetséges – a technika gyors fejlődése napjainkra lehetővé tette a 13C NMR rutinszerű használatát természetes izotópeloszlású mintákon is.
Fémorganikus vegyületek 13C kémiai eltolódása a 13C NMR-skála kb. -40–400 ppm tartományát fedi le (I.41. ábra).

I.41. ábra - Fémorganikus vegyületek jellemző 13C NMR-eltolódásai

Legkevésbé informatív a σ-alkil-vegyületek 13C-eltolódása. Ezek α-helyzetű szénatomjai általában a szerves vegyületekre is jellemző 0-150 ppm
tartományban helyezkednek el, koordinációs eltolódásuk lehet negatív és pozitív is. Hasonló, vagy kicsit nagyobb a kémiai eltolódása a π-
kötésű ligandumok szénatomjainak, de a 1H NMR-spektroszkópiához hasonlóan koordinációs eltolódásuk jellemzően negatív. Jellemzőbb azonban
a karbén- és karbin- (200–400 ppm), valamint a karbonil (150–280 ppm) komplexek kémiai eltolódása. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi
esetben a ligandumok helyzete 13C NMR-spektroszkópiával eldönthető, mivel a terminális karbonilligandumok a 150–220 ppm, míg a híd pozíciójú
karbonilligandumok a 220–80 ppm tartományban jelentkeznek. (A 13C NMR-spektrumok értelmezésénél a jellemző eltolódású, és 1J(1H,13C)
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csatolások értelmezése mellett jelentősen megkönnyítheti a spektrumvonalak hozzárendelését az ún. DEPT („Distortionless Enhancement by
Polarisation Transfer”) spektrum felvétele. Mint ahogy az a szerves vegyületek NMR-spektroszkópiájában jól ismert, a 13C DEPT-spektrumokban a
CH- és CH3-csoportok 13C jelei negatív, a CH2-csoportok jelei pedig pozitív intenzitással, a hidrogének csatolása nélkül jelentkenek [11].)

A ligandumok helyzetének meghatározására, és a ligandum-fém kötés vizsgálatára gyakran alkalmazott módszer a 31P, a 19F és a 14N, illetve 15N
NMR-spektroszkópia is. Az utóbbi esetben a 14N NMR alkalmazása mellett a 14N nuklid nagy természetes előfordulási gyakorisága szól. Hátránya
viszont az, hogy a mag nagy kvadrupólusmomentum-értéke miatt, a jelek jóval szélesebbek, mint a 15N NMR esetében, így nem eléggé eltérő kémiai
eltolódású jelek sokszor csak az utóbbi alkalmazása esetén válnak külön [12].

Természetesen NMR-spektroszkópiával nemcsak a ligandumokat felépítő atomokat vizsgálhatjuk, de sok információt szolgáltathat a fémek NMR-
spektroszkópiája is. Ezeket a tárgyalás szempontjából érdemes két csoportra bontani: főcsoportbeli fémek (és elemek), valamint átmenetifémek
NMR-spektroszkópiájára. Az első csoportból kiemelkedő jelentőségű a 11B, 6Li és 7Li, 29Si, valamint az 119Sn NMR-spektroszkópia. (A bornak
ugyan a 10B nuklidja is NMR-aktív, de ennek gyakorisága és érzékenysége is kisebb, ezért a 10B NMR ritkán alkalmazott módszer.) A 11B
NMR-spektrumok talán legértékesebb információja acsatolási állandó, mivel ismeretében a hidrogénatomok pozíciója megállapítható. A terminális
B-H kötésre ugyanis a nagy, 100-200 Hz-es csatolási állandó jellemző, a kételektronos-háromcentrumos B-H-B híd csatolási állandója viszont
alacsonyabb, 30-60 Hz. A lítium a nitrogénhez hasonlóan két nuklidja által is vizsgálható. Míg a 7Li a gyakoribb és érzékenyebb mag, tehát
(természetes izotópeloszlás esetén) a 7Li NMR-spektrumok jel/zaj viszonya jobb, addig a 6Li NMR-spektrumok felbontása nagyobb, mivel ennek a
magnak kisebb a kvadrupólusmomentuma.

Az átmenetifémek atommagjai kevés kivételtől eltekintve erősen kvadrupólusosak, és gyakran erősen ferromágnesesek, amelyek nagy NMR-
jelszélességet eredményezhetnek. Általában ez mégsem jelent hátrányt, mivel kémiaieltolódás-tartományuk is rendkívül nagy, akár > 10 000 ppm.
Komplexeikben a kémiai eltolódást elsősorban két tényező határozza meg, ezek a) a fém parciális töltése (pozitív töltéssel arányosan nő); b)
koordinatív telítettsége (telítettséggel nő). Mivel mind a koordinatív telítettség, mind a központi fém töltése befolyásolja a fémorganikus vegyületek
reakciókészségét is, ezért nem meglepő, hogy számos reakció sebessége és a kiindulási vegyület fématomjának kémiai eltolódása között korrelációt
találtak [13]. Ilyen pl. a CpFe(CO)2R + PPh3 → CpFe(C(O)R)(CO)(PPh3) CO-beékelődési reakció sebessége, és a központi fém 57Fe kémiai
eltolódása (I.42.a. ábra) közötti, valamint az (X-Cp)Ru(CO)2 + PPh3 → (X-Cp)Ru(CO)(PPh3) + CO ligandumcserés reakció sebessége és a vegyület
103Rh kémiai eltolódása (I.42.b. ábra) közötti összefüggés.

I.42. ábra - Összefüggés a fém NMR kémiai eltolódásai és a reakciósebességi állandók között (13) (lásd szöveg)
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Míg az első reakció esetén a reakciósebességet és a kémiai eltolódást a szubsztituens térigénye, addig a második reakció sebességét és a
kémiai eltolódást – mivel a szubsztituenscsere a koordinációs szférától távol történik – a ciklopentadiénligandumokhoz kapcsolódó X szubsztituens
elektronküldő jellege határozza meg.

Számos elem, de leginkább az átmenetifémek esetén előfordul, hogy az adott elemnek több mágnesesen aktív nuklidja is létezik. Ilyenkor az adott
elemmel kölcsönható többi mag NMR-spekrumában megjelenik az összes mágnesesen aktív nuklid csatolása, ami jellemző lehet a magokra. Ennek
egyik példája az ón. Az ónnak két mágnesesen aktív nuklidja van (117Sn és 119Sn), melyek 1/2-es spinű magok, természetes előfordulási gyakoriságuk
rendkívül hasonló (7,6%, illetve 8,6 %). Mivel az ón többi nuklidja inaktív, ennek következtében az ónnal csatoló magok NMR-jelei jellegzetesen
2+2+1 szerkezetűek (I.43. ábra).

I.43. ábra - A Sn(CH3)4 1H NMR-spektruma (2)

A csatolás nemcsak segítheti az NMR-spektrumok értékelését, de sokféle csatolás fellépése esetén a spektrum túl bonyolulttá válhat, sőt esetenkét
a jelek egy széles, szerkezet nélküli sávvá olvadhatnak össze. Ennek elkerülését szolgálja az ún. spinlecsatolás. Ilyenkor a vizsgált maggal csatoló
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meghatározott nuklid (vagy csak egy adott mag) átmenetét intenzív sugárzással telítik, ami gyors átmenetek miatt a besugárzott magok lehetséges
mágneses irányultságainak átlagolódását, és így a velük való csatolást eredményezi. (Jelölése A{B}, ahol A a vizsgált, B pedig a besugárzott mag.)
A módszert az I.44. ábrán az Al(BH4)3 1H, 1H{27Al} és az 1H{11Β} NMR-spektrumával szemléltetjük. Míg a jelek összeolvadása miatt a lecsatolatlan
spektrum nem sok információt nyújt, addig a „27Al lecsatolt” spektrumon világosan kivehető a 1J(1H,11B) és 1J(1H,10B) csatolás, a 1H{11B} NMR-
spektrumon pedig a2J(1H,27Al) csatolás tanulmányozható.

I.44. ábra - Az Al(BH4)3 1H NMR- (a); 1H{27Α1} NMR- (b); és 1H{11Β} NMR- (c) spektruma (1)
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A Fourier-transzformációs NMR-berendezések modern pulzustechnikái segítségével a magok közötti csatolást előnyösen is kihasználhatjuk. Ilyen
módszerek pl. a kétdimenziós NMR-spektroszkópiák. A legegyszerűbb az azonos típusú magok csatolását vizsgáló homonukleáris (pl. 1H-1H)
korrelációs spektroszkópia („Correlation Spectroscopy”). A homonukleáris COSY-spektrumokban a hagyományos lecsatolt egydimenziós spektrum
a diagonálisban jelenik meg, míg a spektrum diagonálison kívüli részében az egymással csatoló nuklidok jelentkeznek. Ezeknek kémiai eltolódási
értéke a spektrum X, illetve Y tengelyén egyszerűen leolvasható. A fémorganikus vegyületek NMR-vizsgálatainál azonban még inkább közkedvelt
a heteronukleáris COSY-spektroszkópia (pl. B10H14 homonukleáris 11B-COSY és heteronukleáris 11B/1H COSY-spektruma, I.45. ábra [1]). Ekkor
a spektrum egyik tengelyéhez az egyik, a másikhoz a másik elem kémiai eltolódását rendelhetjük, és az előzőekhez hasonlóan, a spektrumból
közvetlenül kikereshetők az egymással csatoló magok. (E módszerek részletes tárgyalása meghaladja e könyv kereteit, lásd pl. [1, 12, 14, 15].)

Az NMR nemcsak molekulák statikus szerkezetének vizsgálatára alkalmas, de reakciókat is tanulmányozhatunk segítségével. A homogén
(fémorganikus) katalíziskutatás területének egyik rendkívül hasznos módszere pl. a nagynyomású NMR-technika, amely lehetőséget nyújt arra, hogy
nagy nyomáson lejátszódó lassú reakciókat in situ, zafír mintacsőben, akár több 10 bar nyomáson végigkövethessünk. Így ipari folyamatokat is
modellezhetünk, illetve a reakció nyomás-, hőmérséklet-, és koncentrációparamétereit optimalizálhatjuk. (Lásd pl. [16, 17].)
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I.45. ábra - A B10H14 szerkezete (a); homonukleáris 11B COSY (b); és heteronukleáris 11B/1H COSY-spektruma (c) (1)

A kémiai folyamatok időbeli követhetőségének azonban van egy elvi határa. Ezt pedig nem más szabja meg, mint a foton és a molekula
kölcsönhatásának, vagyis a gerjesztésnek az időtartama (τ). Ez – a Heisenberg-féle bizonytalansági elv alapján – a következő egyenlettel becsülhető:

 ((I.33). egyenlet)
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ahol ΔE a gerjesztési energia. Mivel az NMR-spektroszkópia a jelentősebb spektroszkópiai módszereken belül a legkisebb enegiájú átmeneteket
vizsgálja, ezért ezeknek a gerjesztéseknek a leghosszabb az időtartama, 10-1–10-8 s. Azaz ennél lassabb reakciók NMR-rel elvileg tanulmányozhatók,
gyorsabb reakciók vizsgálata viszont elvileg sem lehetséges. Igen érdekes az ebbe az időtartományba eső reakciók, folyamatok és térszerkezeti (pl.
konformáció) változások NMR-es vizsgálata. Ilyenkor ugyanis lehetőségünk adódhat arra, hogy a vizsgált folyamatot a hőmérséklet változtatásával
a gerjesztés időtartamához képest gyorsabbá vagy lassabbá tegyük. Mivel a fémorganikus vegyületek kémiájában számos folyamat, így pl.
ligandumcserés reakciók, σ-allil-π-allil átrendeződés, gyűrűforgások, stb. sebessége ebbe a tartományba eshet, ez a módszer – az ún. dinamikus
NMR – gyakori és hasznos vizsgálati technika a kémia e területén is. Ennek szemléltetéséül nézzük meg a [HRh(L∩L)(CO)2] (ahol L∩L kétfogú
foszforligandum) vegyület hőmérsékletfüggő spektrumát (I.46. ábra) [18]!

I.46. ábra - (a) Berry-átrendeződés a (HRhL∩L(CO)2)-komplexben (ahol L∩L kétfogú foszforligandum); (b) a vegyület
hőmérsékletfüggő kísérleti 31P{1H} NMR-spektruma; (c) az elméleti spektrum (18)

A trigonális bipiramisos szerkezetű komplexben a kétfogú ligandum foszforjai az őket összekötő lánc méretétől függően axiális-ekvatoriális, vagy
ekvatoriális-ekvatoriális helyzetet foglalhatnak el. Jelen példánkban ez az összekötő elem rövid, így az axiális-ekvatoriális helyzetben kötő ligandum
az energetikailag kedvezményezett. Ennek következtében alacsony hőmérsékleten (223 K) a két foszfor helyzete, és így kémiai eltolódása eltérő.
Azaz a 31P{1H} NMR-spektrumban a két foszforatom kissé eltérő értéknél várható, és ezek mind a ródiumatommal, mind egymással csatolnak,
ami egy viszonylag bonyolult spektrumot eredményez (I.46.b. ábra). A mintát melegítve a komplex szerkezete dinamikussá (fluxionálissá) válik: az
axiális és az ekvatoriális helyzetű foszfor Berry-átrendeződéssel helyzetet cserélhet (I.46.a. ábra). 273 K-en az átrendeződés sebessége éppen
az NMR-gerjesztés sebességével egyezik meg, ami a jelek összeolvadásához és kiszélesedéséhez vezet. (Ez az ún. koaleszcencia-hőmérséklet.)
További melegítés hatására az átrendeződés olyan gyorssá válik, hogy az NMR-átmenet során a két foszfor többször is helyzetet vált, azaz kémiai
környezetük átlagolódik. Ez nemcsak azt eredményezi hogy a két foszfor kémai eltolódása azonos lesz, hanem ekvivalens helyzetük miatt a
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közöttük levő csatolás is megszűnik, és így szobahőmérsékleten már csak a Rh-atommal csatoló foszfordublettet észleljük. A spektrumok elméleti
modellezésével (I.46.c. ábra) – vagy a legegyszerűbb esetekben közelítő képletekkel – az adott hőmérséklethez tartozó sebességi állandó, és végül
ezek hőmérsékletfüggésének vizsgálatával az átrendeződés aktiválási energiája is megadható.

I.10.2. Elektronspinrezonancia-spektroszkópia
Mágneses momentuma nemcsak a molekulát felépítő atommagoknak lehet, de a molekula elektronjai is mágneses tulajdonságúak, feles spinűek
(ms = + 1/2; -1/2). Így ha egy párosítatlan elektronnal rendelkező molekulát külső mágneses térbe helyezünk, akkor a molekula eredetileg
degenerált energiaszintjei két szintre hasadnak fel. Ezen energiaszintek közötti átmenetet az elektronspinrezonancia-spektroszkópia („Electron Spin
Resonance”, ESR) vizsgálja. Az NMR-hez hasonlóan, egy adott nagyságú mágneses térben a szintek közötti energiakülönbség jellemző lehet a
molekulára, de még hasznosabb információt szolgáltathat az ún. hiperfinom felhasadás. Ez az ESR- spektroszkópiában nem más, mint a párosítatlan
elektron, és a nullától eltérő mágneses momentumú magok közötti csatolás, vagyis az NMR-csatolás analógja. (Több párosítatlan elektront tartalmazó
molekulák, pl. átmenetifém-komplexek, kettősgyökök esetén a két párosítatlan elektron is csatolhat, ez az ún. elektron-elektron csatolás.) A hiperfinom
felhasadás nagysága arányos a csatoló mag és az elektron közötti kölcsönhatás mértékével. A felhasadt jelek száma pedig itt is 2NI+1, ahol N az
ekvivalens helyzetű magok száma, I pedig a csatoló mag magspinje. Ezek szerint az ESR alkalmas a molekulák térszerkezetének tanulmányozására,
valamint a párosítatlan elektron(ok) molekulapályájának vizsgálatára.

Az I.47. ábrán a Li4Me3CH2-gyök ESR-spektrumát látjuk. (Itt jegyezzük meg, hogy az ESR-spektrumokat nem abszorbanciában, hanem az
abszorbancia deriváltjaként szokás megadni. Ekkor egy abszorbanciacsúcs helyett egy negatív és pozitív, abszolút értékben megegyező jelet látunk.)
A spektrumon kétféle csatolást észlelünk. Az egyik egy triplettet eredményez nagyobb felhasadással, míg a másik a triplett minden egyes jelét
kilenc kisebb további jelre hasítja. A Li4Me4-molekula szimmetriáját ismerve nem nehéz belátni, hogy az első nagyobb mértékű felhasadást a CH2-
csoport két egyenértékű hidrogénmagja (2NI+1=3), míg a jelek további kisebb mértékű felhasadását a három Li (2NI+1=9, mivel I=3/2) okozza,
melyekhez a CH2-csoport μ3-kötéssel kapcsolódik. Mivel az elektron a többi hidrogén-, és a negyedik Li-maggal nem csatol, ezért megállapítható,
hogy a párosítatlan elektron a CH2-csoport környezetében lokalizálódik. Hasonló elven az ESR-spektroszkópiát számos π-kötésű fémorganikus gyök
szerkezetkutatásában alkalmazták.
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I.47. ábra - A Li4Me3CH2-gyök szerkezete (a); és ESR-spektruma (b) (4)

I.10.3. Forgási spektroszkópia
Forgási, vagy más néven mikrohullámú spektroszkópiával [20] állandó dipólusmomentummal rendelkező molekulákat vizsgálhatunk gázfázisban. A
spektrumok elemzésével nyerhető elsődleges információ a molekula három fő tehetetlenségi tengelyéhez tartozó forgási állandója. Ez a három adat
egy nemlineáris háromatomos molekula esetében elégséges a molekula pontos geometriájának (két kötéshossz és a kötésszög) meghatározásához.
Többatomos molekulák esetén is lehetséges a szerkezet meghatározása. Többek között, ha a molekula valamely geometriai paraméterét ismerjük
(pl. gáz-elektrondiffrakciós mérésből vagy kvantumkémiai számításból), vagy ha a molekula valamely atomját egy másik izotóppal helyettesítjük,
és az ehhez az (azonos térszerkezetű) izotopomerhez tartozó forgási állandókat is meghatározzuk. Ezeknek a módszereknek azonban van egy
gyakorlati határuk, 6-8 atomosnál nagyobb molekulák – így a legtöbb fémorganikus molekula – vizsgálata csak ritkán vezethet eredményre. A kevés
fémorganikus példa közül megemlíthető a SiMenX4-n, a GeMenX4-n, és a MeHgX vegyületek szerkezetmeghatározása.

Az energiaskála mikrohullámú tartományába esik azonban a molekulák kis energiájú belső forgásainak gerjesztése is. A fémorganikus vegyületek
esetén ilyen lehet pl. a π-kötésű gyűrűs ligandumok forgása. Mikrohullámú spektroszkópia segítségével több ilyen szendvics és félszendvics típusú
vegyület gyűrűforgását, többek között ennek aktiválási energiáját tanulmányozták [21].
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I.10.4. Rezgési spektroszkópia
A molekulák rezgési mozgásának megfelelő energiaszintek közötti átmenetek az energiaskála infravörös (kb. 40-6000 cm-1  5 meV – 0,75 eV)
tartományában helyezkednek el (I.7. táblázat). A molekularezgések vizsgálatával (elektronikus alapállapotban) alapvetően két spektroszkópiai
módszer foglalkozik: az infravörös- és a Raman-spektroszkópia [22,23,24]. Míg az előbbi esetében az elnyelt infravörös sugárzás hányadát mérjük a
fotonenergia függvényében, addig a Raman-spektroszkópia esetén a mintán – molekularezgés gerjesztése következtében – rugalmatlanul szóródott
nagyobb energiájú (tipikusan 1-2 eV), a besugárzást megelőzően monokromatikus fotonok energiaeloszlását mérjük.

Mint ismeretes, egy molekula egy adott normálrezgésének frekvenciáját klasszikus közelítésben a következő egyenlet adja meg:

 ((I.34). egyenlet)

a rezgés gerjesztéséhez szükséges energia pedig:

 ((I.35). egyenlet)

ahol k az adott rezgés erőállandója, és μ az adott rezgéshez tartozó redukált tömeg (kétatomos molekula estén m1×m2/(m1+m2)). Mivel egy
fémorganikus vegyület fématomját is érintő normálrezgésének redukált tömege nagy, a fém-ligandum (fém-szén) kötéserőssége pedig viszonylag
kicsi, így ezeket a rezgési átmeneteket az analitikai infravörös tartomány alsó (1000–400 cm-1), sőt sokszor az ún. távoli infravörös tartományban
(400–40 cm-1) kell keresnünk (I.48. ábra). (Ez alól csak a ν(MH) rezgés kivétel, ami a hidrogén kis tömege miatt 2000 cm-1 körül jelenik meg.)

A rezgések besorolásában sok esetben segítséget nyújthat az infravörös- és Raman-intenzitások összevetése. Míg az infravörös-spektroszkópia
kiválasztási szabályai szerint csak a dipólusmomentum-változással járó rezgések jelennek meg, és az adott rezgés gerjesztésének valószínűsége
– így a spektrális intenzitása a dipólusmomentum-változás függvénye – addig a Raman-átmenetek valószínűségét és az intenzitást a
polarizálhatóságváltozás szabja meg, és csak a polarizálhatóságváltozással járó átmenetek Raman-aktívak. Ennek következtében a ν(MX) rezgések
jól vizsgálhatóak infravörös-spektroszkópiával, míg az ν(MM) rezgési átmenetek sokszor csak Raman-spektroszkópiával észlelhetőek.
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I.48. ábra - Karakterisztikus fém-ligandum és ligandum rezgési frekvenciák fémorganikus vegyületekben (ν: nyújtási
rezgés, β: hajlítási rezgés)

Természetesen legalább ennyire hasznos információt nyújthat azoknak a rezgéseknek a vizsgálata, amelyekben fémhez kapcsolódó atom(ok) és az
ezekhez közvetlenül kapcsolódó további atom(ok) vesz(nek) részt. Az egyik legtanulságosabb példa a fém-karbonilok ν(CO) rezgése (I.9. táblázat).

I.9. táblázat - Néhány karbonilvegyület C-O nyújtási (ν(CO)) frekvenciája

vegyület ν(CO)/cm-1

CO 2143
H3B←CO 2164
Cr(CO)6 2000

Mn2(CO)10 2044, 2013, 1983
Fe(CO)5 2034, 2013
Ni(CO)4 2057

Co2(CO)8 2107, 2069, 2042, 2031, 2023, 1991
Co2(CO)6(μ-CO)2 CO: 2112, 2071, 2059, 2044, 2031, 2001

μ-CO: 1886, 1857
Cr(CO)5 2088, 1961, 1932

Mint ahogy azt a I.4.2.2. fejezetben láttuk, a M-CO kötést egyrészt a CO-ligandum magános elektronpárjának koordinációja a fém egy betöltetlen
pályájára (Μ(σ)←CO(σ)), másfelől a fém egyik betöltött d-pályájáról a CO betöltetlen, lazító π*-pályájára történő viszontkoordináció (M(d)→CO(π*))
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alakítja ki. Ez a kötésszerkezeti érdekesség legjobban a ν(CO) vizsgálatával válik nyilvánvalóvá. Míg a Μ(σ)←CO(σ) kötésnek a C–O kötésre
gyakorolt hatása elhanyagolható, addig a M(d)→CO(π*) – mivel egy lazító pálya betöltöttségét növeli – csökkenti a C–O kötés erősségét. Ezzel
magyarázható, hogy a szabad szén-monoxid-molekula ν(CO) frekvenciája nagyobb, mint a fém-karbonilok ν(CO) frekvenciája, és alig különbözik
a H3B←CO koordinációs vegyületben mérhető frekvenciától, ahol a d-pálya hiánya miatt a M(d)→CO(π*) kapcsolat nem alakulhat ki. (Ebben az
esetben a kismértékű kötéserősödést a magános elektronpár eltávolodása a CO π-pályától váltja ki, növelve ezáltal annak elektronsűrűségét a szén-
és az oxigénatom között.)

A ν(CO) frekvenciát elsősorban tehát a M(d)→CΟ(π*) kötés erőssége határozza meg, emellett azonban lényeges a központi fémhez kapcsolódó
többi ligandum szerepe is. Az erősen σ-donor (+I) jellegű ligandumok – mivel növelik az elektronsűrűséget a fématomon – növelik a M(d)→CΟ(π*)
köcsönhatást, ami végeredményében a ν(CO) frekvencia további csökkenéséhez vezet. Inkább π*-akceptor jellegű ligandumok pedig ellenkezőleg, a
ν(CO) frekvencia növekedését váltják ki. Ennek a megfigyelésnek több gyakorlati haszna is van, többek között a ν(CO) frekvencia tanulmányozásával
a ligandumok π*-akceptor/σ-donor jellegük alapján sorrendbe állíthatóak (I.49. ábra), vagy pl. az M(CO)n + mL → M(CO)n-mLm + mCO típusú
ligandumcserés reakciók a frekvenciaeltolódás miatt spektroszkópiásan nyomon követhetőek, sőt az eltolódás mértékéből a lecserélődött ligandumok
számára (m) is következtetni lehet. Hasonló hatással van a ν(CO)-ra a központi atom töltése, valamint az oxidáció/redukció is (I.50. ábra).

I.49. ábra - Összefüggés az MLn(CO)m típusú karbonilkomplexek L ligandumának elektronküldő (+I) hatása és a
szén-oxigén nyújtási frekvencia (ν(CO)) között

I.50. ábra - Összefüggés a karbonilkomplexek oxidációs állapota, a viszontkoordináció és a szén-oxigén nyújtási
frekvencia (ν(CO)) között

Végezetül a ν(CO) frekvencia kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a CO-ligandumok nem csak η1 -típusú kötésben, de többmagvú komplexekben μ,
illetve μ3 hídpozícióban is kapcsolódhatnak. Mivel a hídpozícióban levő CO-ligandumok esetén már nem csak a CO nemkötő magános elektronpárja



I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

86

vesz részt az M←CO kialakításában, hanem a kötő π-elektronpár is, így a μ, illetve μ2 CO-ligandumok ν(CO) frekvenciája mindig kisebb, mint az
azonos fémhez kapcsolódó η1-ligandumoké (I.51. ábra).

I.51. ábra - A C-O nyújtási frekvencia (ν(CO)) függése a CO-ligandum kötéstípusától

Az 1.48. ábrán összefoglalt egyéb jellemző karakterisztikus frekvenciák közül külön említést érdemelnek a –(SCN)-, –(OCN)- és –(NO2)- ligandumok
rezgési frekvenciái. A felsorolt ligandumok mindegyikére jellemző, hogy kétféleképpen kapcsódhatnak a központi fématomhoz (a–(SCN) tiocianáto
(–SCN) és izotiocianáto (–NCS); a –(OCN) cianido (–OCN) és izocianido (–NCO), míg a –(NO2) nitro (–NO2) és nitrito (–ONO) ligandumként), azaz
kapcsolódási izoméria léphet fel. Természetesen a különféleképpen kötődő ligandumok kötésszerkezete eltérő, ezért a karakterisztikus frekvencia
is eltérő módon változik a szabad ligandumok frekvenciájához képest, lehetőséget nyújtva a vizsgált vegyület konstitúciójának megállapítására.

A rezgési spektroszkópia nemcsak a vegyületek konstitúciójának, hanem a molekula szimmetriájának megállapításában is segítségünkre lehet. Mint
azt elméleti kémiai ismereteinkből tudhatjuk [6,7], egy N-atomos molekulának 3N-6 (lineáris molekulák esetén 3N-5) rezgési szabadsági foka van.
Ugyanakkor a rezgési színképben megjelenő vonalak száma nagyobb szimmetriájú molekulák esetén egyrészt csökkenhet a degenerált rezgések,
valamint a fent említett kiválasztási szabályok miatt. Az infravörös- és Raman-aktív rezgések számát csoportelmélet segítségével határozhatjuk meg.
Ennek eredményét a leggyakrabban előforduló, MXn általános összetételű molekulatípusokra az I.10. táblázatban foglaltuk össze, a jelentősen eltérő
frekvenciájú nyújtási, és hajlítási rezgésekre külön bontva. (Ha a Raman-spektrumot polarizált fényt alkalmazva vesszük fel, és a szórt sugárzást
a polarizált sugárzás síkjára először párhuzamosan, majd merőlegesen detektáljuk, akkor a Raman-aktív átmenetek közül a totálszimmetrikus
rezgési átmeneteket a jelek két kísérlet közötti nagyobb mértékű intenzitáseltérésük alapján ki tudjuk választani. Ezek számát szintén feltüntettük
a táblázatban.)

I.10. táblázat - Infravörös (IR), Raman (R) és polarizációs Raman (pR)a -aktív nyújtási (ν) és hajlítási (β) rezgési
átmenetek száma a leggyakrabban előforduló szimmetriájú molekulákban

Koordinációs Geometria Szimmetria ν β
szám pontcsoport IR R pR IR R pR
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2 lineáris D∞h 1 1 1 1 0 0
2 hajlott C2ν 2 2 1 1 1 1
3 síkháromszög D3h 1 2 1 2 1 0
3 piramis C3ν 2 2 1 2 2 1
4 tetraéder Td 1 2 1 1 2 1
4 síknégyzet D4h 1 2 1 2 1 0
5 triginális-bipiramis D3h 2 3 2 3 3 0
5 négyzetes piramis C4ν 3 4 2 3 5 1
6 oktaéderes Oh 1 2 1 1 1 0

aTotálszimmetrikus rezgések száma

A táblázatból látszik, hogy az MX2, MX3 és az MX5 típusú molekulák szimmetriája pl. az infravörös-aktív nyújtási, míg az MX4 típusú molekuláké az
infravörös- vagy Raman-aktív hajlítási rezgések száma alapján dönthető el. Fontos megjegyezni, hogy egyrészt a nyújtási frekvenciákra közölt adatok
nemcsak a MXn ν(MX), hanem az azonos szimmetriájú M(XY)n típusú molekulák ν(XY) rezgéseire is érvényesek. (Ennek az a gyakorlati jelentősége,
hogy ezek a rezgések (pl. ν(CO) vagy ν(CN)) általában jobban elkülönülnek a molekula többi rezgésétől, így könnyebben azonosíthatók.) Másrészt
az általános MXnZm típusú vegyületek aktív nyújtási rezgéseinek száma megadható a molekulát képzeletben felépítő MXn- és MZm-egységek aktív
nyújtási rezgéseinek összegeként. (Mivel a MXnZm-molekula normálrezgéseinek száma 3-mal több, mint a két egység normálrezgéseinek összege, és
ez a három rezgés a MXnZm-molekulában hajlítási és deformációs rezgésként jelentkezik, így ez a szabály a hajlítási rezgésekre nem alkalmazható.)
Vegyük pl. a cisz- és transz-Pt(Cl)2(H)2 esetét! A cisz-Pt(Cl)2(H)2 képzeletben felépíthető egy C2v szimmetriájú Pt(H)2 és egy szintén C2v szimmetriájú
Pt(Cl)2-egységből, így a molekulának két infravörös-aktív ν(PtH) és két aktív ν(PtCl) rezgése van. A transz-vegyület esetén a molekulát lineáris
(D∞h) egységekre bonthatjuk, így a táblázat szerint csak egy-egy aktív ν(PtH) és ν(PtCl) rezgése van. Azaz a planáris MX2Z2-molekulák cisz-
transz izomerjei – az MX4Z2-vegyületek cisz-transz, valamint az MX3Z3-vegyületek fac-mer izomerjeihez hasonlóan – infravörös spektrumuk alapján
megkülönböztethetők. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezek a szabályok a gyakorlatban sokszor nem ennyire egyértelműen
jelentkeznek. A kis intenzitású sávok esetleg nem észlelhetők, vagy éppen (pl. a rezgés anharmonikus jellege miatt) szimmetriatiltott rezgések
jelenhetnek meg. A hasonló energiájú frekvenciák pedig sokszor átlapolnak, nem válnak külön a spektrumban. A téves következtetések elkerülése
érdekében célszerű az infravörös- és a Raman-spektrumokat – esetleg más spektroszkópiai módszerek adataival együtt – párhuzamosan értékelni.

Még több információt nyerhetünk a mátrixizolációs technika [25] használatával, amely elsősorban az infravörös és az elektrongerjesztési (UV-látható)
spektroszkópiával csatoltan terjedt el. A mátrixizolációs vizsgálatok során a mintát elpárologtatják, és a gőzt inert gázzal (mátrix; általában Ne, Ar,
N2, CH4 vagy SF6) hígítva pár 10 K-es hőmérsékletű felületre fagyasztják ki. Ennek több előnye is van. Egyrészt a molekulák közötti, és a mátrixszal
való kölcsönhatás nem számottevő, így a molekulák a gáz-/gőzfázishoz hasonlóan izoláltan vizsgálhatók. Ugyanakkor az izolációnak és az alacsony
hőmérsékletnek köszönhetően sem a gáz-/gőzfázisban a rezgési-forgási szerkezet miatt, sem a szilárd, illetve folyadék fázisban a rendezetlenség
miatt fellépő sávkiszélesedés nem jelentkezik. Ennek következtében a spektrumok egyszerűsödnek, a felbontásuk nő. Ennek szemléltetésére az
I.52. ábrán a ferrocén hagyományos (pasztillás) és mátrixizolációs infravörös spektrumát [3,26] mutatjuk be. Szembetűnő, hogy az utóbbi felbontása
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lényegesen jobb, sőt a spektrumban a legnagyobb arányban előforduló 56FeCp2 izotopomerhez tartozó ν(56FeCp) sávon vállként a ν(54FeCp) is
elkülönül.

A módszer legnagyobb előnye azonban az, hogy más, „szokványos” körülmények között rövid élettartamú reaktív molekulák, gyökök, átmeneti
termékek stabilizálhatok a vizsgálat idejére, akár több órára is. Kevésbé reaktív termékeket közvetlenül a befagyasztás előtt fotolízissel vagy
pirolízissel szoktak előállítani, míg rendkívül rövid élettartamú molekulákat a kifagyasztás után fotolízissel lehet előállítani. Példaként az I.53. ábra
felső részén a Cr(CO)6 infravörös spektrumát [27, 28] láthatjuk 20 K-en, CH4-mátrixban, míg alatta az UV-fénnyel besugárzott mintát. Jól látszik, hogy
a besugárzás után a Cr(CO)6 ν(CO) rezgése mellett három újabb ν(CO) átmenet jelenik meg, amelyek a fotolízis során képződő, C4v-szimmetriájú
Cr(CO)5-molekula ν(CO) rezgéseihez rendelhetők. A mátrixizolációs technika sok hasznos információt szolgáltatott fémorganikus karbonilok és
alkilvegyületek fotokémiai bomlásáról, valamint ligandumcserés és katalitikus reakcióikról. (Bővebben lásd [27].)

I.52. ábra - A ferrocén hagyományos pasztillatechnikával készült (a); és mátrixizolációs (b) infravörös spektruma (3)
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I.53. ábra - A Cr(CO)6 mátrixizolációs infravörös spektruma (a); és a minta UV-fotolízisével képződő Cr(CO)5
mátrixizolációs infravörös spektruma (b) (27,28)

Időfelbontásos mérések segítségével az átmeneti termékek „sztatikus” spektrumán túlmenően a reakciók mechanizmusát és kinetikáját is
tanulmányozni lehet. Ezek a módszerek leginkább infravörös, elektrongerjesztési és tömegspektrometriai detektálással terjedtek el. Az I.54. ábrán a
kobaltkatalizált hidroformilezési reakció egyik kulcsvegyületének, a CH3C(O)Co(CO)4 trifenilfoszfánnal szubsztituált származékának, fotokémiailag
indukált CO-kihasadását elemezzük időfelbontásos vizsgálat alapján [29].
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I.54. ábra - A fotokémiailag indukált CO-kihasadás mechanizmusa a CH3C(O)Co(CO)3(PPh3) vegyületben, (a) A
kiindulási vegyület (K) IR-spektrumának részlete; (b) a spektrum változása a fotolízis hatására (az egymásra rajzolt
spektrumok a fotolízis után 5 μs-onként készültek); (c) A kiindulási vegyület (K), az átmeneti komplex (ÁK) és a
termék (T) egy-egy jellemző sávjának intenzitásváltozása az idő függvényében (29)
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Legfelül (a) a kiindulási vegyület infravörös spektrumának részletét láthatjuk. A spektrum nagyobb energiáknál található három sávja (1959 cm-1,
1979 cm-1, 2048 cm-1) a három kötött CO, míg a negyedik a kötött CH3CO-ligandum ν(CO) rezgési átmenetéhez rendelhető. Az ábra (b) része a
spektrum azonos részletének intenzitásváltozását mutatja a minta villanófénnyel történő besugárzása után. Az egymásra rajzolt spektrumok 5 μs-
onként jelenítik meg a változást. Jól látható, hogy a besugárzással egyidőben (pontosabban a bemutatott kísérlet μs-os időskáláján belül) eltűnik az
acetilcsoport és az egyik CO-ligandum ν(CO) sávja. Ugyanakkor két új – a kiindulási vegyületben nem észlelt – sáv (1958 cm-1, 1915 cm-1) jelenik
meg. Ezt az ábra (c) részén vehetjük jobban szemügyre, ahol az intenzitásváltozások időfüggését ábrázoltuk. Mivel az 1915 cm-1-nél található sáv
intenzitása kezdetben nő, majd nullára csökken, ezért ez a sáv egy köztitermékhez rendelhető. (Ennek feltételezett szerkezete szintén az ábrán
látható.) Az 1958 cm-1-nél elhelyezkedő sáv intenzitása viszont idővel maximumot ér el, így ez a termék ν(CO) átmenetéhez rendelhető. Összefoglalva
tehát a reakcióról Időfelbontásos infravörös-spektroszkópia segítségével megállapítható, hogy az két lépésben, μs-os időskálán megy végbe, sőt
a köztitermék szerkezetéről is információhoz jutunk. A legmodernebb lézertechnikákkal nem csak μs-os, de akár néhány száz fs alatt végbemenő
reakciók nyomon követése is lehetővé vált. (A módszerről részletesen lásd [30].)

I.10.5. Elektrongerjesztési spektroszkópia
A molekulák elektronszerkezet-meghatározásának egyik legegyszerűbb, de egyben egyik leghatékonyabb módszere a kémiai részecskék
elektronállapotai közötti átmeneteket – vagy egyszerűsített képben a molekula betöltött és betöltöltetlen molekulapályái közötti elektronátmeneteket –
vizsgáló elektrongerjesztési vagy más néven UV-látható spektroszkópia. Az átmenetifémek esetében az elektronátmeneteket megkülönböztethetjük
aszerint, hogy a gerjesztés a molekula vagy komplex mely részén okoz elektronsűrűség-növekedést, illetve -csökkenést (I.11. táblázat). Ezt a
felosztást az is indokolja, hogy a különböző típusú átmenetek más és más információt szolgáltathatnak a komplexek elektron- és térszerkezetéről [31].

I.11. táblázat - Gerjesztett állapotok típusai fémorganikus és koordinációs vegyületekben
Gerjesztett állapot Jelölés Példa

Fémcentrált vagy ligandumtér
(„Metal-Centered, Ligand Field”) „d–d”, LF Fém-karbonilok

Ligandumcentrált („IntraLigand,
Ligand-Centered”) IL η1-piridin-W(CO)5

Fém → ligandum
töltésátmeneti („Metal-to-
Ligand Charge-Transfer”)

MLCT W(CO)5(4-formilpiridin)

Fém → oldószer
töltésátmeneti („Metal-to-
Solvent Charge-Transfer’”)

MSCT [Fe4(CO)4(η5-
C5H5)4] CCl4

Ligandum → fém
töltésátmeneti („Ligand-

to-Metal Charge-Transfer”)
LMCT FeCp2

+
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Fém-fém (fém-szén) központú σ→σ*, dπ→σ*,
dπ→π*

Mn2(CO)l0, Re(CO)5CH3,
Cr2Ac4, karbének

A fémorganikus vegyületekben a fém d-pályái nagymértékben átfednek a ligandumok betöltöltetlen pályáival, azaz erősen kötő jellegűek. Ezért a
fémen központosuló gerjesztések – mivel a d-pályák elektroneloszlás-változását okozzák – legtöbbször a ligandum leszakadásához, a vegyület
disszociációjához vezetnek. Ezen átmenetek pontos energiájának ismerete hasznos a fotokémiailag indukált ligandumcserés reakciók megértéséhez,
esetleg tervezéséhez [31].

Bár a szabad ligandum gerjesztési energiái és a gerjesztést érintő molekulapályák jellege is jelentősen megváltozik a koordináció által, ennek ellenére
a szabad ligandum és a komplex elektrongerjesztési energiáinak változása néha a komplex szerkezetére is utalhat. Jellemző példa pl. a heteroaromás
ligandumok n → π* és π → π* átmenetei. Míg ugyanis a ligandum π(η6) koordinációja esetén a π → π* gerjesztési energia nagymértékben vátozik,
addig a hetoroatom η1 koordinációja a π → π* gerjesztési energiát alig, az n → π* átmenet energiáját pedig jelentősen megváltoztatja. Ez utóbbit
szemlélteti az I.55. ábra a piridin és a η1-piridin-W(CO)5 példáján [32].
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I.55. ábra - A piridin és a η1-piridin-W(CO)5 elektronszerkezete valamint az n → π* és π → π* átmenetek (32)

Ha a fém nagy energiájú betöltött molekulapályával, a ligandum vagy az oldószer pedig alacsony energiájú betöltetlen molekulapályával rendelkezik,
akkor a két molekulapálya közötti átmenettel ún. fém → ligandum töltésátmeneti („charge-transfer”) gerjesztett állapot jöhet létre. Ezen átmenet
energiáját elsősorban a fém oxidálhatósága, valamint a ligandum redukálhatósága határozza meg. (A ligandum → fém töltésátmeneti gerjesztett
állapot a fémorganikus vegyületek körében ritkán fordul elő.)

Végül pedig a többmagvú fémkomplexek, és a fém-szén kötésű vegyületek elektrongerjesztési spektrumára rendkívül jellemzőek a σ → σ* és dπ →
σ*, valamint többszörös kötés esetén dπ → π* az átmenetekhez rendelhető, tipikusan oldószerfüggetlen, általában keskeny sávok.

I.10.6. Tömegspektrometria
A tömegspektrometria és a következő fejezetben (I.10.7.) tárgyalt fotoelektronspektroszkópia alapfolyamata az ionizáció:
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 ((I.36). egyenlet)

ahol MRn szerves fémvegyületet jelöl. Az ionizációhoz szükséges energiát sokféle módon közölhetjük a vizsgálati mintával; leggyakrabban
elektronokkal, fotonokkal és gerjesztett atomokkal/molekulákkal való ütközés szolgál az ionok keltésére. A tömegspektrometria a molekulaion (P+) és
az abból képződő töredékionok (F+) vizsgálatával foglalkozik, míg a fotoelektronspektroszkópia az ionizáció másik „terméke”, az elektron kinetikus
energiájának mérésén alapul.

A tömegspektrum a gerjesztett molekulaion kompetitív és konszekutív unimolekulás bomlása eredményeképp áll elő [33], amely molekulaiont,
töredékionokat és – bizonyos kísérleti berendezések esetén – metastabilis ionokat tartalmaz. Ez utóbbiak (amelyek a töredezési utakról adnak
felvilágosítást) jellegzetessége, hogy kicsi az intenzitásuk, nagy a sávszélességük és nem egész tömegszámoknál jelentkeznek [34].

A tömegspektrometria alkalmazásának három klasszikus területe a kémiai szerkezetkutatás, az izotóparány-mérés és az energetikai adatok
meghatározása [35]. A kémiai szerkezetkutatás döntő többségében 70 eV-os elektronütközéses spektrumok felvételén és kiértékelésén alapul;
itt az elsődleges ismeretek forrása a molekulaion tömege és a töredezési (fragmentációs) reakcióutak. Az energetikai adatok (ionizációs energia,
IE; megjelenési energia, AE) meghatározására a fotoionizációs technika honosodott meg, mivel monoenergiás fotonforrás sokkal egyszerűbben
megvalósítható, mint a hasonló elektronnyaláb. Természetesen számos más területe van még a tömegspektrometriai vagy ahhoz kapcsolódó
kutatásoknak, amelyeket bonyolult műszerekkel, vagy műszeregyüttesekkel végeznek, ezek ismertetése azonban túlmutat ezen összeállítás keretein
(lásd pl. [36, 37]).

A szerves fémvegyületek tömegspektrometriájának egyik általános jellemzője az, hogy a fémtartalmú ionok relatív intenzitása tükrözi a
fém izotópeloszlását, így azok könnyen azonosíthatók. Ezt illusztrálja az I.56. ábra, amely a germániumatomok és a tetrafenil-germánium
molekulaionjának iztotópeloszlását mutatja.
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I.56. ábra - Az elemi germánium és a tetrafenil-germánium molekulaionjának izotópeloszlása (38)

A fémorganikus molekula elemi összetételének ellenőrzésére gyakran elegendő a molekulaionhoz tartozó tömegszám pontos meghatározása, ezért
nem érdektelen a molekulaion intenzitásához kapcsolódó kérdések vizsgálata. Nagy általánosságban az mondható, hogy a molekulaion intenzitása
függ a mintától és az ionizációs technikától. Az elektronütközéses tömegspektrumokban a molekulaion intenzitása többnyire kicsi, vagy extrém
esetben nem is jelenik meg. Ezért más ionizációs technikákat alkalmaznak, pl. a kémiai ionizációt, amely fragmensekben szegény, ugyanakkor
intenzív molekulaiont (vagy pszeudomolekulaiont, pl. [P+H]+-t) tartalmazó színképet eredményez [38].

A főcsoportbeli elemek szerves származékai fragmentációjának legjellegzetesebb vonásai a következőkben foglalhatók össze:

a) egyszerű kötéshasadással járó fragmentáció esetén annak az ionnak nagyobb a gyakorisága (intenzitása), amelynek megfelelő gyök kisebb
ionizációs energiával rendelkezik. Az XnMR+ molekulaion esetén pl. az M-R kötés hasadásával az XnM+ és R+ ionos termékekhez juthatunk az
(I.37.) szerint:

 ((I.37). egyenlet)

A fémtartalmú ΧnΜ-gyöknek várhatóan kisebb az ionizációs energiája, mint az R szerves gyöké, következésképp nagyobb a megfelelő ion relatív
intenzitása.

b) a páros elektronszámú ionok képződése kedvezményezett a páratlan vegyértékelektront tartalmazó rendszerekkel szemben. Ebből következik,
hogy páratlan elektronszámú ionok páratlan elektronszámú semleges rész lehasadásával páros elektronszámú iont eredményeznek; a páros
elektronszámú „szülőion”-ról („parent ion”) pedig páros elektronszámú semleges rész hasad le.
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c) adott RnM vegyületsorozat esetén egy főcsoportban felülről lefelé haladva a D(M-C) és D(M-H) kötésdisszociációs entalpiák csökkennek. Ezért
a főcsoport kisebb rendszámú elemeivel alkotott vegyületek fragmentációja sokkal gazdagabb és összetettebb, mint a csoport nehezebb elemeinek
homológjai esetén. A tetrametil szilánban, (CH3)4Si, pl. Si-C, C-H és Si-H kötésdisszociációs entalpiák értéke összemérhető, ugyanakkor az ólom-
tetrametilben, (CH3)4Pb, a Pb-C és Pb-H kötések sokkal gyengébbek, mint a C-H kötések. Ezért az előbbi esetben sokféle ion képződik a fragmentáció
során, míg az utóbbi esetben főképp csak a Pb-C kötés hasadása jellemzi a spektrumot.

d) elektronszívó csoportokat (pl. -OR, halogének, fluorozott szénhidrogénlánc) tartalmazó vegyületekben gyakoriak az átrendeződéses, tehát nem
egyszerű kötéshasadással járó, folyamatok. Például:

 ((I.38). egyenlet)

A reakciók ilyenkor valamilyen bonyulult, gyűrűs átmeneti komplexen keresztül játszódnak le.

Az átmenetifémek szerves származékaira az a) és c) pontban megfogalmazott elvek egyformán érvényesek, azonban a páros/páratlan elektronszámú
rendszerek fragmentációjára vonatkozó b) empirikus szabály nem alkalmazható, mivel az átmenetifém-atom d-pályái elektron felvételére alkalmasak,
bizonytalanná téve ezáltal az elektronszám meghatározását:

 ((I.39). egyenlet)

ahol N a fém oxidációs száma.

I.10.7. UV fotoelektronspektroszkópia
Ha egy molekulát vákuum UV (VUV) fotonokkal ütköztetünk, akkor az energia elegendően nagy ahhoz, hogy a vegyértékelektron-héjról elektront
távolítsunk el. Ha a fényforrás kellően nagy intenzitású (~1010-1011 foton/s) és monokromatikus (hν), továbbá a keletkezett elektronok kinetikus
energiáját (Ekin) egy arra alkalmas analizátorban meghatározzuk, akkor a molekulapályák ionizációs energiája (IEi) az alábbi összefüggés alapján
meghatározható:

 ((I.40). egyenlet)

A fotoelektronszínkép tehát nem más, mint az ionizáció során keletkező elektronok kinetikus energia spektruma, amely könnyen átszámítható
ionizációs energiává. A mérésből adódó primer információ tehát ionizációs energiák sorozata, amelyek a Koopmans-elv [39] révén a pályaenergiákkal
hozhatók kapcsolatba az alábbiak szerint:

 ((I.41). egyenlet)
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vagyis az i-edik pálya ionizációs energiája közelítőleg megegyezik a HF (Hartree–Fock), vagy egyéb kvantumkémiai számításból adódó pályaenergia
mínusz egyszeresével. A fotoelektronspektroszkópia (UPS) tehát a monoenergiás sugárzás által eltávolított elektronok kinetikus energiájának mérése
révén ionizációs energiák és ezáltal az elektronszerkezet meghatározását teszi lehetővé. Ezért sokszor „kísérleti kvantumkémiá”-nak is szokták
nevezni.

Az ionizációs energiákon túlmenően a fotoelektronspektrumból számos további kémiai információ nyerhető. Ilyen pl. a szubsztituensek elektronszívó
és -küldő képessége, a nemkötő kölcsönhatások, a konformerek aránya, a tautomer egyensúlyok, a konjugációs kölcsönhatások stb. vizsgálata
[40]. A fotoelektronspektrumok így részletes ismeretekkel szolgálnak a molekulákon belüli és molekulák közötti elektroneloszlásról és a kötő
kölcsönhatások erősségéről. Egy molekula „elektronbőségéről” jó tájékoztatást nyújt az első ionizációs energia. Nagy ionizációs energia stabilis,
nehezen hozzáférhető elektronokat jelez, míg kis ionizációs energia kevésbé stabilis, reakcióképes elektronfelhőre utal. Ezek a tulajdonságok
közvetlenül kapcsolatba hozhatók a Lewis-féle sav-bázis, továbbá az oxidációs-redukciós reakciókészségekkel. A molekulán belüli kötéserősségek,
ezen túlmenően, meghatározzák a molekula térszerkezetét és stabilitását. Erős kovalens kötő kölcsönhatások ionizációjához nagy ionizációs
energiák tartoznak, míg nemkötő (magános elektronpárok), vagy lazító pályán elhelyezkedő elektronok eltávolításához általában kisebb energia
(IE) szükséges. Az ionizációs sáv szélessége szintén fontos jelentéstartalmat hordoz: kötő pálya ionizációja széles ionizációs sávot eredményez,
ugyanakkor nemkötő elektronok ionizációját éles sáv jelzi a színképben.

Ezek az elvek a sokasodó fotoelektronspektroszkópiás adatokkal együtt az ionizáció–szerkezet–reaktivitás összefüggések széles skálájához
vezettek.

A szerves fémvegyületek fotoelektronspektroszkópiájának legfontosabb vonásait célszerű ismét két részre bontva tárgyalni. A főcsoportbeli elemek
fémorganikus vegyületeire az jellemző, hogy a fém/elem-szén, fém/elem-hidrogén, fém/elem-fém/elem kötések gyengék, ezért az ionizációjukhoz
tartozó sávok a spektrum kis (ionizációs) energiájú részén, sok esetben szeparáltan helyezkednek el, amely besorolásukat jelentősen megkönnyíti.
Ugyancsak kis ionizációs energiánál jelentkeznek a központi atomon lokalizált magános elektronpárok. Mindez jól látható az I.57. ábrán, amely az
V. főcsoport elemei (P, As, Sb, Bi) trimetilszármazékainak He(I) gerjesztésű fotoelektronspektrumát ábrázolja.
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I.57. ábra - Az Me3E (E = P, As, Sb. Bi) vegyületsor He(I) fotoelektronspektruma (41)

A színképek igen hasonlók, a szaggatott vonalak az azonos típusú ionizációkhoz tartozó sávokat kötik össze. Az első sáv a központi atom
magános elektronpárjához, a második sáv az elem-szén kötésekhez, míg a harmadik széles sáv a metilcsoportok C-H pályáihoz rendelhető [41]. (A
bizmutszármazék esetén a második sáv felhasadása az ún. „spin-pálya csatolás” következménye.)

Hasonlóképp sikeresen alkalmazták a módszert a szerves átmenetifém-komplexek elektronszerkezetének felderítésére is [42, 43]. Ennél a
vegyületcsaládnál szintén jellegzetes a színkép szerkezete; kis ionizációs energiáktól felfelé haladva a d-elektronok, a ligandum-fém kötés és a
ligandumon lokalizált pályák ionizációjához rendelhető sávok jelentkeznek a spektrumban (I.58. ábra).
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I.58. ábra - A Mo(PF3)6 He(I) fotoelektronspektruma (44)

Az UPS rendkívül hatékony módszer az atomi d-pályák vagy d-karakterű molekulapályák azonosításában, mivel ezek ionizációs
hatáskeresztmetszete erősen függ az ionizáló fotonnyaláb energiájától. He(I)-ről (21,2 eV) He(II) (40,8 eV) gerjesztésre áttérve a d-pályákhoz tartozó
sávok relatív intenzitása számottevően megnő, ami leegyszerűsíti és megbízhatóvá teszi a sávok hozzárendelését.

I.10.8. Mössbauer-spektroszkópia
Egy atomnak az atommagja is lehet gerjesztett állapotban, amely nagy energiájú (1-100 keV) γ-fotonok kibocsátásával juthat alapállapotba, miközben
a lendületmegmaradás törvénye alapján a vizsgált mag a foton kibocsátási irányával ellentétes irányba visszalökődik. Mivel ez energiát igényel, ezért
a foton energiája kisebb, mint a mag gerjesztett- és alapállapota közötti energiakülönbség, így ez a foton egy másik ugyanilyen atommag gerjesztésére
már nem képes. (A visszalökődés minden rezonanciajelenségnél fellép, de kisebb energiájú átmenetek esetében a foton energiavesztesége
elhanyagolható az energiabizonytalanságához, azaz a jel természetes kiszélesedéséhez képest.) Belátható, hogy kristályos fázisban ez az
energiaveszteség gyakorlatilag nullára csökkenthető, hiszen ekkor az impulzust nem egy mag, hanem egy jóval nagyobb tömegű rendszer, a
kristályrács veszi fel. Ebben az esetben a sugárforrás által kibocsátott fotonok és azonos típusú magokat tartalmazó minta rezonanciaenergiája
közötti eltérést csak a két mag környezetének eltérése szabja meg. Ezt az eltérést, az ún. izomereltolódást Mössbauer-spektroszkópia segítségével
határozhatjuk meg. Nevezetesen a forrás minta irányú mozgatása a γ-fotonok Doppler-eltolódását eredményezi, amely egy adott sebességnél éppen
megegyezik a minta izomereltolódásával, azaz a foton elnyelődhet a mintában. Ezért a Mössbauer-spektrumokban a mintán áthaladt sugárzás
intenzitását a sebesség (mm/s) függvényében – ami energiának feleltethető meg – ábrázoljuk. Technikai okok miatt e vizsgálati módszer leginkább
a 57Fe- és az 119Sn-nuklidok vizsgálatára terjed ki. A jellemző 57Fe- és 119Sn-izomereltolódás értékeket az I.59. és I.60. ábrán foglaltuk össze.

Az izomereltolódást a vizsgált mag körüli elektronsűrűség határozza meg, amit az oxidációs számmal, a kötések jellegével és a spinállapottal
hozhatunk kapcsolatba. Ebből következően a spektrumok elemzése hasznos lehet szervetlen koordinációs vegyületek kisspinszámú-nagyspinszámú
átalakulásainak vagy fémorganikus vegyületek fém-ligandum kötésszerkezetének (pl. ionos/kovalens jelleg, ligandum elektronküldő jellege,
viszontkoordináció) vizsgálatánál. A legközvetlenebb adat (pl. többmagvú komplexek esetén) azonban az észlelt izomereltolódások száma, ami
megegyezik a mintában található eltérő helyzetű aktív magok számával, intenzitásuk pedig ezek mennyiségi arányát adja meg.



I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

100

I.59. ábra - Vaskomplexek Na2Fe(CN)5NO 2H2O-hoz viszonyított izomereltolódási tartománya

I.60. ábra - Ónvegyületek SnO9-hoz viszonyított izomereltolódási tartománya

A Mössbauer-spektroszkópia – kvadrupólusmomentummal rendelkező magok, pl. 57Fe és az 119Sn esetén – a központi atom körül elhelyezkedő
ligandumok térbeli irányultságáról is felvilágosítást ad. Ennek az az oka, hogy oktaéderestől, ill. tetraéderestől eltérő szimmetriájú környezetben



I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

101

a spektrumvonalak felhasadnak, az 57Fe és az 119Sn esetén pl. két jelre válnak szét. A felhasadás mértéke, az ún. kvadrupólusfelhasadás
jellemző a térszerkezetre, különösen az aszimmetrikusan (különböző ligandumokkal) szubsztituált vegyületek esetében. A kvadrupólusfelhasadás
megfigyelésével általában jól követhetők a koordinációs szféra változásai. Látványosan különböznek egymástól az izomerek felhasadásai cisz-
transz-izoméria esetén. Számos esetben a kvadrupólusfelhasadás hőmérsékletfüggéséből is értékes információ nyerhető, így pl. megállapítható az
elektronpályák Jahn-Teller-effektus következtében fellépő energiakülönbsége.

Példaként vizsgáljuk meg a vas-karbonilok Mössbauer-spektrumát (I.61. ábra) [44, 45, 46]!

I.61. ábra - Vas-karbonilok Mössbauer-spektruma
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Az Fe(CO)5 Mössbauer-spektrumában a kvadrupólus felhasadás miatt két jelet észlelünk. Mivel a vegyület trigonális bipiramisos szerkezetű, a
felhasadás mértéke nagy. Az Fe2(CO)9-ben a két azonos helyzetű vas található, hexaéderestől csak kissé eltérő környezetben, így egy kismértékben
felhasadt jel, dublett jelenik meg a spektrumban. Az Fe3(CO)12 Mössbauer-spektroszkópiás vizsgálata előtt a vegyületet három Fe(CO)2-egységből,
és az egységeket páronként két-két CO-híddal összekötött szerkezetűnek vélték, azaz ezek szerint a három vasatom azonos helyzetű lenne. Az
elképzelés hibás voltára, más szerkezetkutató módszereket megelőzve, épp a Mössbauer-spektroszkópia hívta fel a figyelmet. A spektrumában
ugyanis két azonos helyzetű vas dublettjét, és egy ezektől eltérő helyzetű – a mérés felbontásában nem elkülönülő dublett – jelét látjuk. Az
izomereltolódás mindegyik esetben a kovalens komplexekre jellemző alacsony érték.

I.10.9. Diffrakciós módszerek
A diffrakciós módszerek [48,49] azon túlmenően, hogy megadják a molekula pontos geometriáját, lehetőséget nyújthatnak, hogy összehasonlítsuk a
molekulák szerkezetét gáz/gőz és kondenzált fázisban, valamint hogy tanulmányozhassuk az utóbbiban fellépő Intermolekuláris kölcsönhatásokat.
Ezt az teszi lehetővé, hogy míg a Röntgen- és neutrondiffrakció szinte kizárólag a kristályos (esetleg por vagy folyadék) mintához kötött, addig
az elektrondiffrakciós felvételek legtöbbször a gázfázisú molekuláról készülnek. Ilyen összehasonlítást tehetünk meg pl. a Cr2Ac4 szerkezetével
kapcsolatban (I.62. ábra). A négyszeres kötésű vegyületek röntgendiffrakciós adatait elemezve a vegyületeket Cr-Cr távolságuk alapján két jól
elkülönülő csoportba lehet sorolni. Az egyik vegyületcsoport Cr-Cr kötéshossza jellemzően rövid, 182-197 pm, a másik vegyületcsoportban mért Cr-Cr
kötéshossz pedig a 220–255 pm tartományba esik. Az utóbbi csoportba tartozik a Cr2Ac4 is, amelyben röntgendiffrakcióval 228,8 pm-t észleltek [50].
Ennek egyik lehetséges magyarázata – hasonlóan az ebbe a csoportba tartozó többi vegyület szerkezetéhez – a molekulakristályban a szomszédos
molekulák között fellépő O:→Cr kölcsönhatás volt, amely elektronszívó jellegénél fogva gyengíti a Cr-Cr kötés erősségét. A feltételezést végül
a gázfázisú elektrondiffrakciós vizsgálat támasztotta egyértelműen alá, mivel az izolált molekulában már a rövid Cr-Cr kötéshosszú vegyületekre
jellemző érték (196,6 pm) volt mérhető [51].
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I.62. ábra - A Cr2Ac4 gázfázisú (a); és szilárdfázisú (b) szerkezete (1)

Hasonló jelenséget észleltek a tetrametil-distibán-molekula vizsgálata során is [52].
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Bár a neutrondiffrakció a módszer költségessége miatt nem tartozik az elterjedtebb szerkezetvizsgáló módszerek közé, több esetben nyújtott hasznos,
más módszerrel nem nyerhető információt fémorganikus vegyületek esetén is. Ez annak köszönhető, hogy az elektron- és röntgendiffrakcióval
szemben ez a módszer érzékeny a hidrogénatomok helyzetére is. (Még inkább a deutériumra, így legtöbbször a deuterált molekulát vizsgálják.) Ugyan
több esetben a hidrogénatomok helyzete más módszer segítségével is megadható (mint pl. a terminális vagy hídhelyzet könnyen megállapítható
infravörös- vagy NMR-spektroszkópia segítségével is, lásd I.10.1. fejezet és I.50. ábra), azonban az XHn-csoportok konformációs helyzetéről egy
adott molekulában kizárólag a neutrondiffrakció ad közvetlen információt. Az utóbbira példa a metil-lítium szerkezetvizsgálata, ahol szilárd fázisban
a kristályt felépítő tetramerek Li3-μ3-CD3 szerkezeti egységek nyitott állását e módszer segítségével határozták meg (I.63. ábra) [53].

I.63. ábra - A Li4(CH3)4 szerkezete (53)

Érdekességként megjegyezzük, hogy Időfelbontásos kísérletet (pl. Fe(CO)5 fotokémiai bomlása [54]) gázfázisú elektrondiffrakciós detektálással is
hajtottak már végre. A módszer hátránya az egyéb Időfelbontásos technikákkal szemben az, hogy alkalmazásával – egyelőre – legfeljebb ps-os
reakciók nyomon követése lehetséges, rendkívül nagy előnye viszont, hogy a molekulák szerkezetének (pl. kötéshosszak) változása közvetlenül
megfigyelhető. (A módszer kidolgozásáért, és egyéb Időfelbontásos kísérleteiért Ahmed Zewail 1999-ben Nobel-díjat kapott.)



I. A SZERVES FÉMVEGYÜLETEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

105

I.10.10. Kvantumkémiai számítások
A kvantumkémia módszereivel [55] nemcsak a molekula egy adott térszerkezetéhez tartozó elektronszerkezetét (pl. pályák, pályaenergiák)
tudjuk meghatározni, hanem a minimális energiához tartozó térszerkezetet, azaz az egyensúlyi geometriát, valamint az egyensúlyi és az
– adott reakcióútakhoz tartozó – átmeneti állapotok energiakülönbségét is. Ennek köszönhetően a kvantumkémia a molekulák tér- és
elektronszerkezetén túlmenően a reakciók mechanizmusának és energetikájának kutatásában is egyre elterjedtebben használt módszer. Továbbá
számos spektroszkópiai módszer adatainak, elsősorban a forgási, a rezgési, az elektrongerjesztési, a fotoelektron és a mágneses magrezonancia-
spektrumok értelmezésében is segítségünkre lehetnek; így pl. a különböző konstitúciójú vagy konformációjú molekulákra számolt spektrumokat a
kísérleti spektrumokkal összevetve a vizsgált molekula szerkezete sok esetben egyértelműen megállapítható.

A kvantumkémia alkalmazása fémorganikus- és átmenetifém-vegyületekre (a témáról a Chemical Reviews egyik tematikus számában [56]
olvashatunk összefoglalókat) lényegesen nehezebb feladat, mint kis szerves molekulák esetében. Ez egyrészt azzal indokolható, hogy a számítógép-
kapacitás igény – módszertől függően – az elektronok számának többedik (minimum negyedik) hatványával nő, másrészt az elektronkorreláció és
a relativisztikus hatás – melyeket a legegyszerűbb módszerek nagyrészt, vagy teljesen elhanyagolnak – nehéz elemeket tartalmazó molekuláknál
fokozottabban jelentkezik. Így a szerves molekulák esetén jó eredményt szolgáltató Hartree–Fock-módszer gyenge, sőt sokszor minőségileg rossz
eredményt ad, a pontosabb, kis molekulák esetén jól bevált post-Hartree–Fock (korrelációs) ab initio módszerek pedig számítógép-kapacitás
igényük miatt legtöbbször nem alkalmazhatók. Ennek következtében a 80-as évek végéig a fémorganikus- és átmenetifém- vegyületek körében
legnépszerűbb és legeredményesebb módszerek a nagyszámú illesztett paramétert tartalmazó félempirikus módszerek voltak. Ezeket a módszereket
napjainkra egyre inkább felváltják az ún. sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT, „Density Functional Theory”) alapuló eljárások (Nobel-díj: Walter Kohn
1998).
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2. fejezet - II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK SZERVES
SZÁRMAZÉKAI
II.1. Általános jellemzés

A periódusos rendszer főcsoportjaiba tartozó fémek szerves vegyületeinek termodinamikai stabilitásáról általánosságban azt lehet mondani, hogy a
fém-szén kötés egy rossz partnerkapcsolathoz hasonló: a fém és a szerves molekularész együtt tud lenni, de igazából nem akar. Ennek megfelelően
a fém-szén (M–C) kötés meglehetősen gyenge, ha egy fém-oxigén vagy fém-halogén kapcsolat erősségéhez mérjük. A II.1. táblázatban példaként a
gázfázisú trimetil-alumínium és a tetrametil-szilán, valamint a megfelelő M-X (ahol X: Cl, O) kötések közepes kötésdisszociációs entalpiáját tüntettük
fel.

II.1. táblázat - Az M-C, M-Cl és M-O kötések közepes kötésdisszociációs entalpiája az alumínium és a szilícium
néhány vegyületében.

Kötés Μ = Αl Μ = Si

M-CH3 = 274 kJ/mol =311 kJ/mol

M-Cl = 420 kJ/mol =381 kJ/mol

M-O = 500 kJ/mol  = 452 kJ/mol

Megjegyzés: Megjegyzendő, hogy a közepes kötésdisszociációs entalpiák használhatóságát erősen korlátozza az a tény, hogy a fémorganikus
vegyületek lépcsőzetes disszociációs entalpiaértékei nagyságrenddel is eltérhetnek egymástól. A dimetil-higany első metilcsoportjának
leszakadása 214 kJ/mol, a második metilcsoporté 29 kJ/mol entalpiaváltozással jár együtt.

A 11-14. csoportbeli elemek metilszármazékainak átlagos képződéshő értékeit a II.1. ábra szemlélteti.
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II.1. ábra - A 11-14. csoportokba tartozó elemek metilszármazékainak képződéshője az elemek rendszámának
függvényében

Megfigyelhetjük, hogy a képződéshők a csoportok között széles tartományban változnak és a növekvő rendszámmal endoterm irányban tolódnak el.
Az M-C kötés energiája a növekvő rendszámmal ugyancsak csökken. Ez a tendencia részben annak tudható be, hogy az atomátmérő növekedésével
egyre nő az M-C kötésben érintett atompályák kedvezőtlen (taszító) kölcsönhatása.

A kötés minőségén alapuló klasszikus felosztásról a I. fejezetben már volt szó. Eszerint a Na, K, Rb, Cs és Fr, valamint a Ca, Sr és Ba vegyületeiben
ionos, a Li, Be, Mg, Β és Al szerves származékaiban többcentrumos kovalens M-C kapcsolat található. A 11. (Cu, Ag, Au), 12. (Zn, Cd, Hg), 13. (Ga,
In, TI), 14. (Si, Ge, Sn, Pb), 15. (As, Sb, Bi) és a 16. (Se, Te) csoportok elemei kovalens σ- vagy π-kötésekkel kapcsolódnak a szénatomhoz. Az
M-C kötések polárosságának becslésére a résztvevő atomok Pauling-féle elektronegativitását szokták figyelembe venni. A számítások eredményét
azonban döntően befolyásolja az, hogy az s-elektronokra erősebben hat a magtöltés, mint a p-elektronokra ugyanazon főkvantumszám esetén. Ezért
a fématomhoz kapcsolódó szénatom elektronegativitása az s-karakter növekedésével nő. Ezzel magyarázható a CH-savasság növekedése az etán
< etén < etin sorozatban és ebből következik, hogy a lítium-acetilidben az M-C kötés sokkal polárisabb, mint az etil-lítiumban. Az ionos vagy kovalens
jelleg tehát nemcsak a fématom fajtájától, hanem a szerves molekularész struktúrájától is erősen függ.

Megjegyzés: A CH-savassággal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a fémorganikus vegyületek reakcióiban sokszor nem a
termodinamikai savasság, hanem a kinetikus savasság határozza meg a hidrogén-fém csere helyét. A kinetikus savasság jellemzésére a szerves
vegyület adott pozíciójában mérhető H/D-csere sebességét szokták felhasználni. A fluorbenzolban pl. a fluor melletti orto-helyzetben a benzolhoz
képest 4×l06-szoros a kálium-amiddal katalizált H/D-izotópcsere sebessége. A meta- és para-helyzetű hidrogének relatív kicserélődési sebessége
csak 4×103, illetve 2×102, ennek köszönhető az, hogy a fluorbenzol lítiálásakor az orto-lítio-fluorbenzol az egyedüli termék [1].
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Általánosságban tehát elmondható, hogy ionos kötés akkor alakulhat ki, ha erősen elektropozitív fém és különösen stabilis karbanion alkotja a
vegyületet (pl. a trifenil-metil-kálium esetében). A többcentrumos kovalens kötésre pedig azok a fémek hajlamosak, amelyeknek a külső elektronhéja
csak 50 %-nál kisebb mértékben betöltött és a kationban nagy a töltés/átmérő arány (pl. [LiMe]4, [AlMe3]2). A fématomhoz kapcsolódó ligandumok
ugyancsak befolyásolják a fém és a hozzá kötődő szénatom elektronegativitását. Ez utóbbi hatás elsősorban az átmenetifémek szerves vegyületeinél
dominál, de meghatározhatja a főcsoportbeli fémek reakcióinak kimenetelét is.

A fémorganikus vegyületek nagy reaktivitása általában a termodinamikai stabilitás hiányának (gyenge M-C kötés) köszönhető. Például egy
szerves fémvegyület szénhidrogénné és valamilyen fémsóvá történő átalakulása rendkívül energia-nyereséges és ez a hajtóereje az ilyen
kémiai átalakulásoknak. A fémorganikus vegyületek hőbomlásra, oxidációra, hidrolízisre való hajlama azonban nem mindig jósolható meg a
termodinamikai paraméterek (pl. képződéshők) alapján. Ilyenkor a vizsgált folyamatok aktiválási energiaszükségletét kell górcső alá venni, vagyis
kinetikai szempontokat kell mérlegelni. Például a főcsoportbeli fémek szerves vegyületeinek hőbomlása sokszor összetett folyamat és a homolitikus
kötéshasadást gyakran kíséri β-elimináció.

(II.1.). ábra -

Megjegyzés: A β-elimináció természetesen csak akkor játszódhat le, ha található β-helyzetű hidrogén a molekulában. Ezért pl. a tetrametil-ólom
bomlási hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a tetraetil-ólomé.

A β-elimináció aktiválási energiáját csökkenti, ha a fématom a Cβ-H kötés elektronpárjával koordinálódni képes üres kötőpályával rendelkezik.
Ezért jelentősebb ez a fajta bomlás az 1., 2. és 13. csoport fémeinek szerves származékai körében, minta 14., 15. és a 16. csoport elemeinek
organikus vegyületeinél. (Az említett koordináció fontos szerepet játszhat egyes hidrogén-fém kicserélési reakciókban is az I.4.3.1. fejezetben említett
agosztikus kölcsönhatás miatt.)

A β-eliminációra való hajlam csökkenthető és így a vegyületek termikus stabilitása nő, ha az M-C kötésben szereplő fématom üres koordinációs
helyeit Lewis-bázis hozzáadásával telítjük. A propilbenzol fémorganikus származékairól, a II.2. egyenletben látható 1-fenil-propil-lítiumról és -káliumról
(1) leírták, hogy ezek a vegyületek –25 °C, illetve –50 °C feletti hőmérsékleten β-eliminációval 1-fenil-propénre (2) és fémhidridre hasadnak szét.
Ha trietil-amint adunk feleslegben a reakcióelegyhez, akkor a komplexált vegyületek (3) termikus stabilitása jelentősen megnő, így akár 0 °C-on is
végezhető velük reakció, ami jelentős „hidegenergia” megtakarítást tesz lehetővé gyógyászati jelentőségű vegyületek szintézisében [2].
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(II.2.). ábra -

A fémorganikus vegyületek – amint azt az I. fejezetben láthattuk – oxidációra, hidrolízisre való hajlama kinetikai okok miatt ugyancsak széles határok
között változik. Általában azok a vegyületek érzékenyek, amelyek erősen poláris M-C kötést, kis energiájú üres kötőpályát és/vagy szabad elektronpárt
tartalmaznak.

Általánosságban tehát elmondható, hogy a főcsoportbeli fémek szerves vegyületeinek tulajdonságai döntően a csoportok szerint változnak, ezért a
vegyületeknek a szerkezetét és reakcióit a periódusos rendszernek megfelelő felosztásban célszerű tárgyalni. A vizsgált csoportokat két nagyobb
kategóriába sorolhatjuk az Μ – C kötés jellege alapján. A „poláris fémorganikus vegyületek” kifejezést az alkálifémek és az alkáliföldfémek szerves
vegyületeinek megjelölésére használják a szakirodalomban. Ugyanebbe a kategóriába szokták sorolni a cink és kadmium szerves vegyületeit is,
elsősorban a magnézium vegyületekhez hasonló viselkedésük miatt [3].

A higany és a 11. csoport elemei közül a réz szerves vegyületeinek kémiája és gyakorlati alkalmazása szorosan kapcsolódik az alkálifém- és
alkáliföldfém-vegyületekhez. Ez indokolja, hogy a poláris fémorganikus vegyületekhez kapcsolódóan, a II.3. fejezetben mutassuk be ezeket is.

Megjegyzés: Frankland 1849. évi felfedezését, az első szerves cinkvegyület előállítását 1852-ben a nátrium/higany amalgám és alkilhalogenid
reakciójában keletkező dialkil-higanyvegyületek szintézise követte. Néhány évvel később, 1858-ban Wanklyn, ugyancsak a Bunsen-
laboratóriumban dietil-cinkből és nátriumból etil-nátriumot nyert. A cink és a higany alkilvegyületeit azóta is sokszor használják kiindulási
anyagként az elektro-pozitívabb főcsoportbeli fémek szerves származékainak előállításához [3].

(II.3.). ábra -

A főcsoportbeli fémek szerves vegyületeinek másik nagy csoportját a „kovalens fémorganikus vegyületek” családja alkotja. Legfontosabb képviselőik
szerkezetéről, előállítási módjaikról és reaktivitásukról a II.4. fejezetben adunk áttekintést.
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II. 2. Általános előállítási módszerek
A főcsoportbeli fémek szerves vegyületeinek előállítására általánosan használható legfontosabb módszerek négy típusát különböztetjük meg. (Az
egyes reakciók elemző ismertetésére a vegyületcsaládok tárgyalásánál kerül sor.)

Az első csoportba a Ζ (Ζ: -Cl, -Br, -I, -OR\ -SR’) távozó csoportot tartalmazó alkil- vagy arilvegyületek (R-Z) és az elemi fémek (M) között végbemenő
redoxi-reakciók tartoznak. Ezekben a reakciókban a fém elektront veszít, ezért a folyamatot „oxidatív reakciónak” lehet nevezni.

(II.4.). ábra -

A fémorganikus vegyületekkel foglalkozó szerves kémikusokat azonban sokkal jobban érdekli a szerves csoport elektronszerkezetének változása.
Nos, a kiinduló R-Z-vegyületben a távozó csoporthoz kapcsolódó parciálisan pozitív töltésű szénatom „átpolározódik” (Wittig ezt a folyamatot hívta
„Umpolung"-nak), a képződő termékben a szerves csoport pillératomján az elektronok száma nő (parciális vagy teljes negatív töltés jön létre). A
reagáló szerves vegyület szempontjából vizsgálva az előállítási reakciótípust ezért „reduktív helyettesítéses” módszernek hívják.

A módszer alkalmazásának határt szab az, hogy a nagy rendszámú fő- vagy mellékcsoportbeli fémek (TI, Pb, Bi, Hg) használatakor az új
fém-szén kapcsolat kialakításához szükséges energiát már nem fedezi az alkálifémek és földfémek esetében ionos jellegű MZ melléktermék
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keletkezésének energianyeresége. Ilyenkor fémkeverékkel vagy amalgámmal érdemes dolgozni (ezt az utat követte Frankland is az első
higanyvegyület előállításakor, lásd a II.4. széljegyzetben).

Igen hasonló az előző folyamathoz az is, amikor az új fém-szén kötést egy alkil-halogenid és egy alacsony oxidációs állapotú fémvegyület reakciójában
hozzuk létre (II.5. egyenlet).

(II.5.). ábra -

Megjegyzés: Az előbbi gondolatmenetet folytatva ezt a reakciót a fématomon bekövetkező változás szempontjából oxidatív addíciónak
nevezhetjük. A szerves csoport ismét átpolározódik, elektronsűrűsége nő, vagyis redukálódik.

Az előállítási módok második nagy csoportja a „kicserélési reakciók", amikor mindig egy már meglévő fémvegyületet hozunk kölcsönhatásba más
fémmel, fémorganikus vegyülettel, szerves vegyülettel. A reakciók legtöbbször egyensúlyi folyamatok, a részleteket a csoportonkénti ismertetés
során tárgyaljuk, most felsorolásszerűen álljon itt egy-egy példa a különböző változatokra.

Transzmetallálás (Transmetalation)

(II.6.). ábra -

A reakció az elektropozitívabb fém szerves származékának képződése irányában játszódik le, tehát alkalmas a Li-Cs, Be-Ba, Al, Ga, Sn, Pb, Bi,
Se, Te, Zn, Cd szerves vegyületeinek előállítására. A legjobb kiinduló anyag valamely higany vegyület, amelynek képződése endoterm folyamat,
a C-Hg kötés gyenge.

Fémkicserélési reakció

(II.7.). ábra -

A tetrafenil-ón-csapadék kiválása kedvez a vinil-lítium képződésének, amit más módszerekkel csak nehezen lehet előállítani.

Metatézis
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(II.8.). ábra -

Az egyensúly jobbra tolódásáért az elektropozitívabb fém (Li) és a halogenidion között létrejövő kapcsolat (sóképzés) nagy energianyeresége a
felelős.

Megjegyzés: Tulajdonképpen a II.7. egyenlet is metatézisnek tekinthető, a különbség „csak” az, hogy ott két szerves fémvegyület fématomjai
cserélődnek ki, míg a II.8. reakcióban egy szerves és egy szervetlen fémvegyület reagál egymással. A hajtóerő szempontjából azonban ez a
különbség jelentős, ugyanis a II.8. reakcióban a rendkívül stabilis lítium-klorid keletkezik és a felszabaduló energia bőven fedezi a trimetil-antimon
képződésének energiaigényét.

Fém – halogén kicserélés

(II.9.). ábra -

Az aromás lítiumvegyület keletkezésének kedvez az, hogy a fenilgyűrű igen hatékonyan képes stabilizálni a negatív töltésfelesleget. Általánosságban
– szervetlen kémiai analógiát használva – azt mondhatjuk, hogy az „erősebb bázis (C4H9Li) felszabadítja a gyengébbet (PhLi)”.

Metallálás („Metalation ")

(II.10.). ábra -

Az egyenletben szereplő sav-bázis reakció napjainkban az egyik legfontosabb módszer a szerves kémiai szintézisekben használt poláris
fémorganikus intermedierek előállítására. Az egyensúly helyzetét a kiindulási és a keletkező bázis erősségének viszonya határozza meg. A
folyamatban rendkívül fontos szerepet játszik a szénhidrogének kinetikus CH-savassága (lásd II.2. széljegyzetben is).

Kicserélési reakció higanyvegyülettel („Mercuration")

(II.11.). ábra -

Mechanizmusát tekintve a reakció elektrofil aromás szubsztitúció, amelyet metanolban, savkatalízissel lehet megvalósítani. Az alifás vegyületek
közül csak az erős CH-savak (alkinek, oxo-, nitrovegyületek) higanyszármazékai állíthatók elő ennek a módszernek a változataival.
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A harmadik csoportba a „beékelődéses” előállítási reakciókat szokták sorolni. Ilyenkor a fém két szénatom közé ékelődik (telítetlen vegyület π-
kötésének felhasadásával), vagy pedig egy fém-hidrogén (M-H), illetve fém-halogén (M-X) kötés érintett a folyamatban (karbénbeékelődés).

Addíció szén-szén többszörös kötésre

(II.12.). ábra -

Az alkálifém-, alumínium- és rézvegyületekkel általában szelektív syn-addíció játszódik le.

Karbénbeékelődés

(II.13.). ábra -

A főcsoportbeli fémek szerves vegyületeinek előállítására „eliminációs reakciókat” is felhasználhatunk.

Dekarboxilezés

(II.14.). ábra -

A reakció elektronvonzó csoportokat (pl. CF3) tartalmazó R esetén játszódik le jó hozammal, amikor a higany sót hevítik.

Diazóniumsókbontása fém-halogeniddel (vagy hidroxiddal)

(II.15.). ábra -

Ennél a ritkán alkalmazott módszernél a termékszerkezet a reakciókörülményektől függ.
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ΙΙ.3. Poláris fémorganikus vegyületek
Az elmúlt három évtized kutatási eredményei azt mutatják, hogy a poláris fémorganikus vegyületek viselkedése, szelektív reakcióik nem
magyarázhatók egyedül az 1940–1960 között általánosan elfogadott és sokszor még ma is gyűjtőnévként említett „karbanion kémia” alapjain.
A leegyszerűsített modellel, amelyben a „karbanionhoz” kapcsolódó fématom minőségét és a kapcsolat jellegét figyelmen kívül hagyták, nem
indokolhatók egyértelműen a fématom minőségétől függő reaktivitás- és szelektivitásváltozások. A kísérleti tapasztalatok csak akkor értelmezhetők
helyesen, ha figyelembe vesszük a vegyületben jelenlévő fématom fajtáját, ennek kölcsönhatásait a szénlánccal, az oldószerrel és a reakciópartnerrel.
A poláris fémorganikus vegyületek reakcióit általában szénhidrogén- (pentán, hexán), vagy éter típusú oldószerekben valósítjuk meg, ahol még az
ionos vegyületek is szoros ionpárként, sőt, az apoláros közeg kis szolvatálóképessége miatt több molekulát tartalmazó aggregátumok formájában
vannak jelen.

Megjegyzés: Az aggregátumok oldatbeli létezését már évtizedekkel ezelőtt kimutatták fagyáspontcsökkenés, forráspont-emelkedés és egyéb
fizikai mérések segítségével. Újabban 1HNMR- és 6Li-, illetve 7Li NMR-mérésekkel is igazolták a korábbi mérések helyességét.

Az ilyen vegyületek tulajdonságainak értelmezéséhez jó munkahipotézisnek bizonyult az, amikor nem vonnak éles határt az ionos és a poláris
kovalens kötésű vegyületek közé, hanem az Μδ+-Cδ– kötések polarizáltságát egy folytonos skálán mozgó változónak tekintik [1]. Ezt a hipotézist
megérthetjük, ha tisztázzuk annak az elemi iskolákban is oktatott tételnek az igazságtartalmát, miszerint a fémek könnyen megválnak külső
elektronjaiktól, kation képzésére hajlamosak. Az állítás természetesen igaz, ha hozzátesszük, hogy szilárd fémekről vagy a fémsók vizes oldatairól
beszélünk, ahol a kristályrácsba rendezett vagy szolvatált részecskehalmazok összenergiáját döntően az atomok vagy az ionok közötti, illetve ez
utóbbiak és a poláris oldószer-molekulák közötti sokszoros kölcsönhatás határozza meg. Ha azonban a fémeket gázállapotban vizsgáljuk, akkor
kiderül, hogy izolált állapotban még a legelektropozitívabb fémek ionizációjához is 519 (Li), 494 (Na), 419 (K), 410 (Rb), illetve 377 (Cs) kJ/mol
energiabefektetésre van szükség [1]. Más szavakkal, a fémek atomos állapotban (vagy apoláros közegben) nem hajlamosak kationképzésre, hanem
a partnertől függő mértékben poláris „kovalens” (határesetben ionos) kötést hoznak létre.

A vegyületekben a parciálisan pozitív töltésű fématom többé-kevésbé Lewis-sav karakterű, vagyis elektrondonorokkal (másik fémorganikus
molekula, oldószer vagy komplexképző) hajlamos koordinálódni (v.ö. a termikus stabilitással kapcsolatos II.2 egyenlettel). A parciális negatív töltésű
szénatom mind bázikus, mind nukleofil karakterrel is rendelkezik. A fém-szén kötésben tehát a pillératomok parciális töltései a II.2. ábrán szereplő
határszerkezetek közül ahhoz az állapothoz vannak közelebb, amit a fématom és a szerves molekularész szerkezete, valamint a jelenlévő oldószer
és egyéb koordinációra képes reagensek együttesen meghatároznak.

II. 2. ábra - A poláris fémorganikus vegyületek fém-szén kötéséhez tartozó pillératomok tulajdonságai
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Az ionos, illetve kovalens kötés dominanciája jól látható a ciklopropil-difenil-metán fémorganikus származékainak átrendeződési reakciójában (II.16.
egyenlet).

(II.16.). ábra -

A piros színű ciklopropil-difenil-metil-magnézium-bromidból kiindulva (4, M=MgBr) néhány percen belül gyűrűfelnyílással a színtelen 4,4-difenil-
but-3-en-l-il-magnézium-bromid keletkezik (5, M=MgBr). Ha azonban a fématomot káliumra cseréljük, az egyensúly a piros színű 4 vegyület
(M=K) irányában tolódik el. A kísérleti tapasztalat magyarázata az, hogy az 5 vegyület termodinamikailag stabilisabb, mint a feszült gyűrűs
ciklopropilszármazék. Az energianyereséget növeli a két fenilcsoport és a kettős kötés közötti konjugáció és csak kismértékben csökkenti a kovalens,
kevéssé poláris C-MgBr kötés. Az ionos karakterű káliumvegyületben (4, M=K) viszont a szénvázon maradó negatív töltés delokalizációja sokkal
hatékonyabban valósulhat meg a két aromás gyűrű segítségével, és ez az energianyereség túlkompenzálja a ciklopropángyűrű korábban említett
szögfeszültségéből adódó energiát [2]. A megfelelő lítiumvegyületek (4 és 5; Μ = Li) az oldószer szolvatáló-képességétől függően viselkednek. Dietil-
éterben a színtelen, nyílt láncú forma van jelen (5), míg tetrahidrofuránban a ciklopropilszármazék (4) dominanciáját mutatja a megjelenő piros szín [2].

Az erősen bázikus és nukleofil jelleg legjobban a kálium-, cézium- és báriumvegyületek reakcióiban figyelhető meg, míg a lítium, magnézium és a cink
szerves származékaiban a felsorolás sorrendjében csökken a bázicitás, és a nukleofil karakter megőrzése mellett nő a fématom Lewis-sav karaktere.
Azonos szerves csoport esetén a bázikus, illetve nukleofil jelleg dominanciája a fém helyes megválasztásával irányítható. Az acetofenon (11.17.
egyenlet, 6) pl. csaknem teljes mértékben a megfelelő tercier alkoholáttá (7) alakul, ha a nukleofil karakterű fenil-magnézium-bromiddal reagáltatjuk.

(II.17.). ábra -

Ha fenil-lítiumot, -nátriumot vagy -káliumot használunk reagensként, akkor egyre jobban előtérbe kerül a vegyületek bázikus tulajdonsága és
protonlehasadással a megfelelő enolát (8) képződik az addukt (7) helyett [3].
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Megjegyzés: Általánosan megfigyelhető jelenség az, hogy a fématom elektropozitiv jellegének a növekedése sokkal erősebben növeli a
bázicitást, mint az elektronban dús partner nukleofilitását. Az alkálifém-hidridek pl. jól használhatók alifás ketonok enoláttá alakítására és a
deprotonálási reakciók sebessége a LiH < NaH < KH sorrendben fémenként körülbelül három nagyságrenddel nő. Ugyanakkor ezek a hidridek
igen gyenge redukáló-szerek, vagyis nukleofil reaktivitásuk egyformán kicsi [4].

II.3.1. Az alkálifémek szerves vegyületei
II.3.1.1. Előállítási módszerek

Az alkálifémek szerves vegyületeinek előállítására a II.2. fejezetben felsoroltak közül a reduktív helyettesítéses és a kicseréléses (cserebomlás)
reakciótípusok változatait használják leggyakrabban. A reduktív helyettesítés általános reakcióegyenlete:

(II.18.). ábra -

A kicseréléses módszer általános sémája:

(II.19.). ábra -

A kiindulási vegyület távozó csoportja (Z), illetve az R-csoporthoz kapcsolódó atom mindkét esetben lehet halogén, kalkogén, hidrogén, szén vagy
egy másik fématom. A különböző előállítási lehetőségeket a II.2. táblázat foglalja össze. Ebben a csoportosításban a fémorganikus vegyületek
telítetlen szén-szén kötésekre történő addíciója (karbometallálás) a második módszer alváltozataként szerepel.

II.2. táblázat - Az alkálifémek szerves vegyületeinek előállítási módszerei

A távozó csoport (Z)

reakcióban érintett atomja

Reduktív

helyettesítés

Kicserélés

(cserebomlás)
Halogén (Cl, Br, I) +++ +++
Kalkogén (0, S) ++ (+)

Hidrogén (H) + +++
Szén (C) + +
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Fém(Hg, Sn, ...) ++ ++

A táblázatban a „+” jelek száma a módszer gyakorlati jelentőségét mutatja.

Az alkálifémek szerves származékai sokszor kiinduló anyagai egyéb fémorganikus vegyületek szintézisének, ezért előállítási lehetőségeik
részletesebb ismerete nagyban megkönnyítheti a többi főcsoportbeli fém és az átmenetifémek szerves származékainak előállításával kapcsolatos
problémák megoldását.

Szerves alkálivegyületek előállítása reduktív helyettesítéssel

A) Halogénvegyületek reakciója alkálifémekkel

Az alkálifémek alkil- vagy aril-halogenidekkel általában erősen exoterm reakcióban alakulnak át fémorganikus vegyületekké (II.20. egyenlet). A reakció
hajtóereje a keletkező fém-halogén kötés energianyeresége, ami túlkompenzálja a szén-halogén kötés bontásának és a fématomok fémrácsból
történő kiszakításának energiaszükségletét. Az egyik leggyakrabban alkalmazott előállítási módszer mai tudásunk szerint SET-indukált (SET: Single
Electron Transfer) folyamat. A részletes mechnizmust a magnéziumvegyületek előállításakor mutatjuk be (II.3.2.1. fejezet).

(II.20.). ábra -

A tapasztalatok szerint az alkálifémek reakciókészsége a Li<Na<K<Rb<Cs sorrendben, a halogénvegyületeké pedig a Cl<Br<I sorrendben nő.
Sajnos, ugyanilyen irányban fokozatosan nő a mellékreakciók lejátszódásának esélye is. A mellékreakció legtöbbször Wurtz-típusú kapcsolás, vagy
az erős bázis okozta hidrogénhalogenid kihasadás, amikor alkének keletkezhetnek (SN vagy Ε reakció).

Megjegyzés: A Wurtz-szintézist 1855 óta használják szénhidrogének (vagy α,ω-dihalogenidekből cikloalkánok) szintézisére. A reakció akkor
szolgáltat tiszta terméket, ha a kiindulási alkil-halogenid (R-X) szénláncának megduplázása a cél. Ilyenkor szénhidrogén típusú oldószerben
(petroléter, benzol) az alkil-halogenidet nátriummal viszik reakcióba és R-R szerkezetű termék keletkezik. Ha kétféle alkil-halogenidet (R-X és R’-
X) reagáltatnak, akkor nemcsak R-R’, de R-R és R’-R’ is képződik és ezek – amennyiben R és R’ nem nagyon különböző – nehezen választhatók
el egymástól.

Az R-csoport szerkezete is befolyásolja a reakciók kimenetelét. Az alkilvegyületeknél a mellékreakciókra való hajlam a primer<szekunder<tercier
sorozatban nő és körültekintően kell eljárni a reakcióképes allil- és benzil-halogenidek esetében is. Az aril-halogenidek általában jó hozammal
szolgáltatják a kívánt fémorganikus vegyületet. Így pl. a fenillítium jó termeléssel előállítható brómbenzolból dietiléterben, illetve klórbenzolból
tetrahidrofuránban fémlítiummal [5].
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A mellékreakciók visszaszorítása leghatékonyabban a fémek fajlagos felületének növelésével és a halogénvegyület megfelelő adagolásával
valósítható meg. A lítiumvegyületek előállításánál legtöbbször lítiumgranulátumot alkalmazunk. A reaktivitást és a termelést javítja, ha a lítium
0,2-1% nátriumot is tartalmaz. A reakciókat vízmentes szénhidrogén (pl. hexán, ciklohexán, toluol) vagy éter (dietil-éter, tetrahidrofurán) típusú
oldószerekben, oxigén kizárásával szokták megvalósítani, de a lítium sűrűsége olyan kicsi, hogy az oldószer felszínén úszik. A lítium különleges
sajátsága az is, hogy készségesen reagál nitrogénnel (Li3N: lítium-nitrid képződik), ezért védőatmoszféraként ilyenkor célszerű száraz argongázt
használni. Más esetekben a száraz nitrogéngáz megfelelő és jóval olcsóbb az argonnál.

Megjegyzés: A lítium több tulajdonsága hasonló a magnéziuméhoz. Az „átlós rokonság” a két elem ionméretének hasonlóságából ered (r(Li+):
76 pm, r(Mg2+): 72 pm). Mindkét fém különleges tulajdonsága a nitridképzési hajlam (Li3N, Mg3N2), amit a többi alkálifém és alkáli földfém nem
mutat.

A műanyag és fínomkémiai iparban legnagyobb mennyiségben felhasznált butil-lítiumot butil-kloridból és lítiumból hexánban állítják elő. A
melléktermék lítiumklorid oldhatatlan hexánban, vagyis így „sómentes” butil-lítium-oldatot lehet előállítani 90% feletti hozammal (11.21. egyenlet).

(II.21.). ábra -

Megjegyzés: A lítium egyes sóinak (hidroxid, karbonát) vízoldhatósága a többi alkálifém megfelelő vegyületének oldhatóságánál kisebb, hasonló
az alkáliföldfém sók oldhatóságához. Ugyanakkor a lítium-bromid és -jodid szénhidrogén és éter típusú oldószerekben – legtöbbször az ott lévő
alkil-lítiummal koordinálódva – oldódik és befolyásolhatja a fémorganikus vegyületek reakcióit.

A terc-butil-lítiumot terc-butil-kloridból hexánban készítik, de speciális lítiumnátrium ötvözetet vagy aktívált felületű, finom szemcséjű lítiumhomokot
kell alkalmazni [6, 7] a jó termelés eléréséhez.

A szerves nátrium- és káliumvegyületek előállítása még súlyosabb problémákat vet fel. A pentil-nátrium készítésekor pl. < 25 μmszemcseméretű
nátriumhomokot ultragyors keverővel (5000–20000 ford/perc) felszerett speciális reaktorban reagáltatnak pentil-kloriddal –10 °C hőmérsékleten (II.22.
egyenlet) [8]. A pentil-káliumot így is csak 35% körüli termeléssel tudták előállítani [9].

(II.22.). ábra -

Megjegyzés: Az alkil-halogenidek és alkálifémek reakciója exoterm és hevessége fokozódik, ha polihalogénezett vegyület (pl. kloroform, szén-
tetraklorid) kerül érintkezésbe a fémmel. Ezért az alkálifémeket tartalmazó reakcióelegyek tüzét szigorúan tilos „Halonnal oltó” készülékkel oltani.
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Az alkálifémek és vegyületeik igen hevesen reagálnak szén-dioxiddal és vízzel is, tehát a szénsavas és a haboltók sem használhatók. Kisebb
tüzek elfojtására a mészkőpor vagy speciális, nátrium-kloridot tartalmazó oltókészülék használható.

A nyílt láncú vegyületeknél tapasztalt nehézségekkel szemben az aril-nátrium-(kálium) vagy vinil-nátrium- (kálium) vegyületek jó hozammal
készíthetők el a reduktív helyettesítés módszerével, nátrium- vagy káliumhomok használatával.

A fémek felületének további „növelése” úgy valósítható meg, ha ún. „oldott fémet” készítünk belőle. Az alkálifémek ugyanis éter típusú oldószerekben
készségesen koordinálódnak elektronakceptor tulajdonságú arénekkel, pl. naftalinnal, antracénnel és sötétzöld vagy kék színű, jól oldódó „gyök-
anionná” alakulnak. A II.3. (a) ábra a két TMEDA-ligandummal kristályosodó dilítio-naftalin-komplex szerkezetét mutatja be vázlatosan. A 4,4’-di-
terc-butil-difenil monolítium-komplexe az ún. „Freeman’s-reagens” (II.3. (b) ábra) jól eltartható és alkalmas halogén-lítium csere, vagy más, gyökös
metallálási reakció megvalósítására [10]. A Freeman’s-reagensben a lítium párosítatlan elektronja az aromás gyűrűk π-elektronjaival lép szoros
kölcsönhatásba és ezért a szerves molekularész gyökanion jellegű lesz.

II. 3. ábra - A dilítio-naftalin TMEDA-komplex (a) és a „Freeman’s-reagens” (b) szerkezete

B) Éterek és tioéterek reduktív hasítása alkálifémekkel

Az oxigén sokkal kevésbé hajlamos elektron átvételére az alkálifémektől, mint a halogének. Ezért a nyílt, telített szénláncú éterek normális
körülmények között ellenállnak a reduktív hasításnak. A gyűrűs dioxán reflux hőmérsékleten lassan elbomlik, ha nátrium-kálium ötvözettel melegítik
[11], a tetrahidrofurán csak bór-trifluorid jelenlétében támadható meg Freeman’s-reagenssel [12].

A feszült gyűrűs oxiránok (és oxetánok) alkálifémekkel történő gyürűfelnyitásához nem szükséges elektrofil segítség, de Lewis-sav hozzáadásával
megváltoztathatjuk a reakció regioszelektivitását. A 11.23. egyenletben szereplő oxiránból pl. lítiummal a primer alkáli-alkilvegyület keletkezik, de
BF3 jelenlétében a termék a terc-alkil-lítium-származék [13].

(II.23.). ábra -
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A diaril-éterek és aril-alkil-éterek hasítása könnyen megvalósítható alkálifémekkel. Általában az a szabály érvényesül, hogy apoláros közegben
a kevésbé bázikus fémorganikus vegyület képződik, a kiindulási anyag másik feléből pedig a megfelelő alkoholát. Így pl. metoxi-benzolból (II.24.
egyenlet) káliummal forró heptánban fenil-kálium keletkezik [14].

(II.24.). ábra -

Cseppfolyós ammóniában az éterhasítás fordított módon, metil-kálium képződésével megy végbe [15], mert az ammónia jó szolvatáló hatása a
polárosabb, a heptán a kevésbé poláros termékek képződésének kedvez.

Megjegyzés: A fémorganikus kémia fejlődésében fontos állomás volt a 2-fenil-2-propil-kálium (kumil-kálium) előállítása a 2-fenil-2-metoxi-propán
káliumos éterhasításával (II.25. egyenlet). A kumil-kálium éteres oldata vörös színű, a szín eltűnése jól láthatóan mutatja az elektrofil reagens
hatására bekövetkező átalakulást [16].

(II.25.). ábra -

Az oxigénanalógokhoz képest a tioéterek elektronaffinitása sokkal nagyobb és a C-S kötés gyengébb, mint a C-0 kapcsolat, sőt a tiolátok kevésbé
bázikusak, mint az alkoholátok. Mindezeknek köszönhetően a tioéterek hasítása sokkal könnyebben megy végbe, mint az étereké. Gyakorlati
fontosságú a fenil-szulfidok hasítása alkálifémmel, vagy ennek „oldott fém” változatával. Az exo- és endo-3-metoxi-allil-kálium vagy -lítium (II.26.
egyenlet) a megfelelő fenil-tioéterből készíthető el. A termék térszerkezete a fématom minőségétől függ: káliummal a termodinamikailag kevésbé
stabilis exo-izomer keletkezik, lítium jelenlétében az egyensúly az endo-izomer javára tolódik el [17].

(II.26.). ábra -

C) Hidrogén reduktív helyettesítése alkálifémekkel
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Ezidáig a szakirodalomban főleg viszonylag savas szénhidrogének (pKa 18-20) C-H kötésének alkálifémekkel történő hasításáról számoltak be. Az
acetilén, 1-alkil-és 1-aril-alkinek fémnátriummal vagy más alkálifémekkel, sőt magnéziummal is a megfelelő alkiniddé alakíthatók.

(II.27.). ábra -

A reakciókat legtöbbször cseppfolyós ammóniában oldott fémmel valósítják meg. A fejlődő hidrogén egy része gázként távozik, míg másik hányada
az alkint alkénné redukálva csökkenti a kiindulási anyagra számított hozamot.

Megjegyzés: Az alkáli-akinidek előállítása az egyik legrégebben ismert fémorganikus reakció [18]. Kivitelezését az tette lehetővé, hogy az
alkálifémek készségesen oldódnak cseppfolyós ammóniában (fp.: –33 °C) élénk kék színű oldatok keletkezése közben. Az oldódás jelentős
térfogat-növekedéssel jár és az oldatok vezetőképessége nagyságrenddel nagyobb, mint a vizes sóoldatoké. Ez arra utal, hogy a fém kationként
van jelen, a „kváziszabad” elektront pedig három ammóniamolekula fogja közre. A fizikailag oldott fém könnyen reakcióba lép oldószerével főleg
akkor, ha az ammóniás oldatot katalitikus hatású átmenetifém-sók (pl. FeCl3) szennyezik: alkáli-amid és hidrogén keletkezik (II.28. egyenlet).

(II.28.). ábra -

Az alkálifémek ammóniás oldatai erős és speciális redukálószerek, pl. aromás vegyületeket ciklusos mono- és diénekké lehet velük redukálni (Birch-
redukció).

A ciklopentadién ugyancsak jó kiindulási anyag a ciklopentadienil-nátrium reduktív helyettesítéssel történő előállításához, hiszen a ciklopentadienid-
anion aromás karaktere miatt stabilis és ez a fémről történő elektronátmenet fő hajtóereje. A reakciót forró xilolban és cseppfolyós ammóniában is
sikeresen megvalósították[19].

Végül érdemes megjegyezni, hogy az etén tetrahidrofurános oldatban –25 °C-on vinil-lítiummá alakítható finoman diszpergált lítiummal aromás
elektronátvivő katalizátor (pl. a 2,5-difenil-l,6,6aλ4-tritiopentalén, II.29. egyenlet) jelenlétében, ami lítiumatomokat tud megkötni és így tölti be
elektronátvivő szerepét [20].

(II.29.). ábra -
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D) Szén reduktív helyettesítése alkálifémekkel

Az előbbi példa, a vinil-lítium előállítása eténből, csak végső eredményét tekintve hidrogén-fém helyettesítés. Valójában a lítium addíciója során
egy C-C π-kötés szakad fel, amit újabb lítiumatom addíciója, majd lítium-hidrid-elimináció követ, bár a dilítiumvegyület nem figyelhető meg a gyors
elimináció miatt. Hasonló reakció megvalósítható alkinekkel is apoláros aprotikus oldószerekben, a termékek dilítio-alkének (II.30. egyenlet) [21].

(II.30.). ábra -

Aromás gyűrűket is tartalmazó vegyületekben szén-szén σ-kötés akkor hasítható alkálifémekkel, ha a keletkező anionos karakterű termékeket az
aromás csoportok megfelelően stabilizálni tudják. A legelső példát erre Schlenk írta le 1914-ben, aki trifenil-metán dimerből nátriummal két mólnyi
trifenilmetil-nátriumot kapott. A trifenil-metán dimerjét Schlenk helytelenül hexafenil-etánként írta fel és csak évtizedekkel később, spektroszkópiai
vizsgálatok alapján derült ki, hogy a két mol trifenilmetil-kloridból ezüsttel előállítható C38H30 összegképletű dimerben az egyik fenilgyűrű nem
aromás, és ennek energiaveszteségét a szterikus zsúfoltság csökkenése fedezi. A dimer helyes szerkezete tehát 1-difenilmetilidén-4-trifenilmetil-
ciklohexa-2,5-dién (II. 30. (b) egyenlet) [22].

E) Fémek reduktív helyettesítése alkálifémekkel

A fémorganikus vegyületek fématomját másik fémre könnyen ki lehet cserélni azon szabály alapján, miszerint az elektropozitívabb fém kiszorítja
szerves vegyületéből a kevésbé elektropozitív fémet (lásd a II.3. és II.6. egyenletekben). A reakció nemcsak különböző csoportbeli fémek közötti
cserére alkalmazható. Ha a szek-butil-lítium benzolos oldatát feleslegben vett káliummal kevertetik, akkor az káliumszármazékká alakul, de a termék
nem tiszta, mert a lítium- és káliumvegyületek vegyes aggregátuma kiválik az oldatból [23]. Érdemes megjegyezni, hogy fordított irányú fémcsere
metatézissel (lásd II.8. egyenlet) valósítható meg. A reakció hajtóereje az elektropozitívabb fém sóképzésének (MCI) energianyeresége.

Alkálivegyületek előállítása kicseréléses módszerekkel

Napjainkban a butil-lítium és izomerjeinek oldatai a kereskedelemben kapható vegyszerek, ezért sokszor kényelmesebb ezek felhasználásával
előállítani a számunkra fontos fémorganikus vegyületet. A kicseréléses előállítási módszer lehetséges változatait a II.2. táblázatban foglaltuk össze.
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Formálisan mindegyik reakció reverzibilis, az egyensúly helyzete a kiindulási és a keletkező fémorganikus vegyület relatív bázicitásától függ. Ezt az
egyszerű képet a komponensek eltérő aggregációs foka befolyásolhatja, az egyik termék kiválása, vagy gáz formájában történő eltávozása pedig
még erőteljesebb hatású lehet a reakció termékeloszlására.

A) Fém-fém kicserélési reakciók

Az alkil-lítium készségesen reagál a kevésbé elektropozitív fémek (pl. Sn, Hg) szerves származékaival. Az ónvegyületekből sok, más úton nehezen
elérhető alkálifém-származékot állítottak elő, mint pl. az α-alkoxi-alkillítium-vegyületek (II.31. egyenlet) [24].

(II.31.). ábra -

Nemcsak lítiumorganikus vegyületek, hanem fémsók is felhasználhatók a reakcióhoz. A csere iránya az elektropozitívabb fém és a kevésbé bázikus
csoport kombinációja felé mutat. Például az allil-kálium lítium-bromid éteres oldatával a megfelelő lítium-származékká alakítható [25].

A fordított irányú csere lítiumorganikus vegyületekből kiindulva nátrium-, kálium- és cézium-alkoxiddal valósítható meg. A folyamat mozgatórugója
a kiemelkedően stabilis lítium-oxigén kötés kialakulásának energianyeresége [26].

B) Kalkogén-fém kicserélési reakciók

Az éterek és tioéterek O-, illetve S-atomjait alkálialkil-vegyületekkel általában nem lehet fémre cserélni.

Megjegyzés: Az alkáliorganikus reagensek éter típusú oldószerekben mégsem tarthatók el sokáig, mert növekvő bázicitásukkal egyre nagyobb
mértékű β-eliminációs reakciót váltanak ki. Például a butil-lítium felezési ideje 0 °C-on dietil-éterben 100 óra (a dietil-étert eténre és lítium-etilátra
bontja, miközben butángáz szabadul fel). A tetrahidrofurán nukleofil addíciós reakcióval alkáli-alkoholáttá alakul, de erős bázisok az α-Η/fém
cserét is kiválthatják és az α-lítiált tetrahidrofurán –60 °C feletti hőmérsékleten eténre és az acetaldehid lítium-enolátjára hasad szét (II.32.
egyenlet) [27].

(II.32.). ábra -

A szelén- és tellúrvegyületek három, négy nagyságrenddel reakcióképesebbek alkáli-alkil-vegyületekkel szemben, mint a kénvegyületek. A
diszelenoacetálok alkil-lítiummal szelén-lítium kicserélési reakcióba vihetők (II.33. egyenlet) [28].
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(II.33.). ábra -

C) Szén-fém kicserélési reakciók

Szén-szén egyszeres kötés alkáli-alkil-reagenssel általában nem bontható meg, de alkének készségesen reagálnak (szén-szén π-kötés felhasadása,
II.34. egyenlet). A fémorganikus vegyület addíciójának terméke egy újabb reaktív fémorganikus vegyület (aktív addukt), amely ha hasonló bázicitású,
mint a kiindulási anyag, akkor a jelenlévő alkénnel tovább reagál és így lineáris polimerek képződhetnek. Ezen a reakción alapul a műkaucsukgyártás
(lásd a II.3.5.2. fejezetben).

(II.34.). ábra -

D) Halogén-fém kicserélési reakciók

A halogén-lítium kicserélési reakció napjainkban az egyik leggyakrabban használt módszer a direkt metallálással (lásd az Ε pontban) nem előállítható
aromás és heteroaromás fémorganikus vegyületek szintézisére, de esetenként más halogénvegyületekkel is megvalósítható (II.35. egyenlet).

(II.35.). ábra -

A folyamat hajtóereje a „részleges semlegesítés". Az erősen bázikus alkil-lítiumból alkil-halogenid keletkezik, a halogénvegyület a kevésbé bázikus
lítiumszármazékká alakul.

Ha a reakciót szénhidrogén oldószerben (hexán, toluol) valósítják meg, a fémorganikus termék sokszor csapadékként kiválik és inert atmoszféra alatti
szűréssel elválasztható az alkil-halogenid mellékterméktől. Éter típusú oldószerekben viszont a képződő alkil-halogenid (elektrofil reagens) alkilezheti
a lítiumvegyületet. A mellékreakció dietil-éterben elég lassú ahhoz, hogy ne okozzon számottevő veszteséget a gyors halogén-lítium kicserélési
folyamat alatt, ha utána rögtön gyorsan reagáló elektrofilt (pl. oxovegyületet) adunk az elegyhez. A mellékreakció sebessége tetrahidrofuránban
lényegesen nagyobb, ezért alacsony hőmérsékleten (sokszor –100 °C-on) szoktak dolgozni. Egy másik elegáns, bár költséges megoldás a
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mellékreakció elkerülésére az, amikor a halogénvegyületre számítva két mólnyi terc-butil-lítiumot használnak. A halogén-lítium kicserélési reakcióban
keletkező terc-butil-halogenid a rendkívül bázikus második mólnyi terc-butil-lítiummal gyors reakcióban izobuténné és lítium-halogeniddé alakul, így
nem zavar a továbbiakban.

Az előállítási módszert elsősorban bróm-lítium, illetve jód-lítium cserékre alkalmazzák, klór-lítium cserét csak polihalogénezett vegyületekből kiindulva
szoktak megvalósítani (pl. triklórmetil-lítium előállítható szén-tetrakloridból). Ha többféle halogén található a szubsztrátumban, akkor általában I>Br>Cl
a reaktivitási sorrend. A nehezebb alkálifémek alkilvegyületeivel csak ritkán valósítanak meg ilyen reakciókat, mert előtérbe kerülnek a mellékreakciók.

Megjegyzés: Az alkáli-alkil-vegyületek reakciója polihalogénezett vegyületekkel exoterm, ezért kontrollálatlan körülmények között akár
robbanásig is hevülhet a reakcióelegy. Ezért, ha a poláris fémorganikus vegyületeket tartalmazó reakcióelegyek esetleg meggyulladnak – az
alkálifémek tűzeseteihez hasonlóan – tilos halogénezett szénhidrogént tartalmazó oltókészüléket használni.

E) Metallálás (hidrogén-fém kicserélési reakció)

A hidrogén-fém kicserélési reakció (II.36. egyenlet) az elmúlt húsz évben rendkívül látványos fejlődésen ment keresztül és ma már nélkülözhetetlen
eljárás a hagyományos reakciókkal csak nehezen, vagy egyáltalán nem elérhető bonyolult szerkezetű vegyületek regio- és sztereoszelektív,
környezetkímélő, zárt technológiai előállítását célzó folyamatokban.

(II.36.). ábra -

Megjegyzés: A reakciót Schorigin „véletlenül” fedezte fel a XX. század elején, amikor dietil-higany fémnátriumos reduktív hasítását vizsgálta
benzolban. Meglepetésére a reakció terméke nem etil-nátrium, hanem fenil-nátrium volt. A sav-bázis reakcióban a benzol a C-H-sav, a higany
vegyületből képződött etil-nátrium a bázis szerepét tölti be és a kevésbé bázikus fenil-nátrium, valamint etángáz keletkezik (II.36/2. egyenlet) [29].

Már az első metallálási reakció is felhívta a figyelmet arra, hogy ez a módszer alkalmas lehet a klasszikusan ismert C-H-savas vegyületeknél
(acetecetészter, malonészter, stb.) nagyságrendekkel gyengébb C-H-savak (pKa: 32-43), pl. aromás és heteroaromás vegyületek reaktív
intermedierekké alakítására egy lépésben. Megállapították, hogy a butil-kálium képes a pentán metallálására, a nátriumvegyületek megtámadják a
benzolt, de a butil-lítiummal csak a benzolnál savasabb 1,4-pentadién vagy ciklopentadién reagál.

A butil-lítium-izomerek jóval könnyebben kezelhetők, mint a kálium- és nátriumvegyületek. Ezért az utóbbi évtizedekben rendkívül intenzív
kutatómunka folyt annak felderítésére, hogyan lehet növelni ezeknek a reagenseknek a reaktivitását, befolyásolni a metallálások szelektivitását.
Megállapították, hogy a butil-lítium reakcióképességét erősen csökkenti aggregátumképzési hajlama (részletesebben lásd a II.3.1.2. fejezetben), de
Lewis-bázisokkal (pl. THF, TMEDA, PMDTA, II.4. ábra) a reaktivitás nagyságrendekkel növelhető.
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II.4. ábra - Akirális (TMEDA, PMDTA) és királis (Spartein) aktiváló ligandumok

Az aktívátorok kettős szerepet töltenek be. Egyrészt csökkentik az alkil-lítium aggregációs fokát, mert nemkötő elektronpárjukkal a fématomhoz
kapcsolódva új, kisebb asszociációs fokú komplexeket hoznak létre. Másrészt a fématommal létrejött koordinációnak köszönhetően gyengítik az
eredeti fém-szén kötést és elősegítik a négycentrumos átmeneti állapot (II.5. ábra (a) és (b)) kialakítását [30].

II.5. ábra - A hidrogén-fém kicserélési reakció négycentrumos átmeneti állapotának szerkezete tetrahidrofurán (a),
TMEDA (b), alkáli-alkoholát (c) és komplexképző szomszédcsoport (d) jelenlétében

Megjegyzés: A butil-lítium aktiválására királis tercier amin, pl. a természetes spartein is használható (II.11. ábra) és segítségével prokirális
vegyületek aszimmetrikus lítiálását lehet megvalósítani sokszor 90% feletti enantioszelektivitással [31].

A szuperbázisok

Α butil-lítium és TMEDA ekvimoláris elegyével (LiC-TMEDA-reagens) sok heterociklusos (tiofén-, pirrol- és indolszármazékok) és különböző
helyettesítőket tartalmazó aromás vegyület lítiálását sikerült megvalósítani, de a gyengébb C-H-savak, mint a benzol (pKa: 37) metallálása még így
sem valósítható meg jó eredménnyel (II.37. egyenlet). A megoldást az jelentette, amikor a butil-lítiumot (LiC) még jobb elektrondonor alkoholáttal, pl.
kálium-terc-butiláttal (KOR) aktiválták. Schlosser vizsgálatai szerint ilyenkor egy vegyes aggregátum jön létre (LiC-KOR), amelyben a két fématom a
II.5. (c) ábra szerint helyezkedik el. A benzol metallálásakor (II.37. egyenlet) döntően a kálium épül be, lítium-alkoholát és bután képződése közben.
A LiC-KOR-reagens a szuperbázisok első és eddig leggyakrabban használt képviselője.
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(II.37.). ábra -

Megjegyzés: A LiC-KOR-regenst először Lochmann állította elő 1966-ban, amikor felfigyelt arra, hogy a keverék nagyságrenddel jobban gyorsítja
az izoprén polimerizációját, mint a butil-lítium önmagában [32]. Ezt azzal magyarázta, hogy a reakcióelegyben in situ butil-kálium keletkezik.
Egy évvel később, 1967-ben Schlosser közölte a LiC-KOR szuperbázis első szintetikus kémiai alkalmazását, a benzol metallálását és kimutatta,
hogy nem a szabad butil-kálium, hanem az említett vegyes aggregátum felelős a szuperbázis speciális tulajdonságaiért, pl. a butil-káliumnál
lényegesen nagyobb stabilitásért [33, 34].

Definíció szerint fémorganikus szuperbázisnak nevezzük egy alkáli-alkil-vegyület (R-M) és egy alkáli-alkoholát R’-OM) keverékét. Segítségükkel
olyan gyenge CH-savak is metallálhatók, mint a ciklopropánszármazékok, allilvegyületek, biciklusos szénhidrogének. Az eddig elért eredményekről
kiváló összefoglaló jelent meg néhány évvel ezelőtt [35]. Legfontosabb jellemzőik az alábbiakban foglalhatók össze:

• erősen polarizált fém-szén kötést tartalmazó, nagy reaktivitású keverék aggregátumok;

• metallálás után a termék a nagyobb tömegszámú fémet tartalmazza többségben (a módszer alkalmas Na és Κ szerves vegyületeinek előállítására);

• a szuperbázisok stabilitása, szelektivitása jobb, mint a megfelelő alkil-kálium- vagy alkil-nátrium-vegyületeké.

A nem fémorganikus szuperbázisok azok a reagensek, amikor alkáli-amidok reaktivitásának növelésére használjuk az alkáli-alkoholátok aktiváló
hatását. Ilyen pl. a lítium-diizopropilamid (LDA) és a kálium-terc-butilát keveréke (a LiDA-KOR) [36]. A szabad, illetve szuperbázist alkotó lítium-
diizopropilamid eltérő rövidítése (LDA vs. LiDA) a nemzetközi szakirodalomban kialakult szokást tükrözi.

Végül meg kell említeni az egyfajta fémet tartalmazó, unimetál szuperbázisokat. Ilyen pl. a nátrium-amid és nátrium-alkoholát keveréke [37].

KITEKINTÉS

A lítium-diizopropilamid (LDA) és a lítium-2,2,6,6,-tetrametil-piperidid (LiTMP) előállítása és alkalmazása

Az LDA-reagens készítésének legkényelmesebb módja az, amikor a vízmentes diizopropil-amin éterrel vagy szénhidrogén oldószerrel készült
oldatához hűtés közben számított mennyiségű butil-lítiumot adnak (II.38. egyenlet). A LiDA-reagens a pillanatszerű, exoterm reakcióban
gyakorlatilag kvantitatív hozammal keletkezik és az oldat azonnal tovább használható metallálásra.
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(II.38.). ábra -

A bázicitás fokozására alkáli-alkoholátot (pl. kálium-terc-butilátot: KOR) is adhatunk az oldathoz, ilyenkor a lítium-amidnál nagyságrendekkel
erősebb LiDA-KOR szuperbázis (vegyes aggregátum) képződik (II.38./1. egyenlet). Az LDA-val analóg módon készítik az előbbinél bázikusabb
LiTMP-reagenst is (II. 38/2. egyenlet) és ebből a LiTMP-KOR szuperbázist.

Az LDA-reagens előállítható diizopropil-amin, lítium és sztirol reakciójában is (II.39. egyenlet). A módszer hátránya, hogy a fémlítium beoldódása
többórás forralást igényel, mialatt a nitridképződés elkerülése érdekében nitrogén helyett argon atmoszférát célszerű biztosítani a reaktorban. Az
erélyes reakciókörülmények között a sztirol polimerizációja is konkurens reakcióként léphet fel.

(II.39.). ábra -

Az LDA és LiDA, nagy kinetikus bázicitásuk és kis nukleofil addíciós készségük miatt jól használhatók pl. oxovegyületek, vagy
karbonsavszármazékok α-helyzetű metallálására. Újabban halogénezett aromás és heteroaromás vegyületek irányított metallálásában is
sikeresen alkalmazzák ezeket a reagenseket. A butil-lítiummal szemben az LDA ugyanis nem vált ki halogén-lítium kicserélődést, hanem
segítségével a halogénatom elektronszívó hatása miatt az aktív orto-helyzetű hidrogén, vagy a molekulában található egyéb savas karakterű
hidrogén (pl. benzil-helyzetben) alkálifémre történő cseréje érhető el (11.40. egyenlet) [38].

(II.40.). ábra -
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Szomszédcsoport irányító hatása

A butil-lítium aggregátumát megbontó elektrondonor atom vagy csoport a metallálandó vegyülethez is kapcsolódhat. Ilyenkor a hidrogén-fém
kicserélődési reakciót általában megelőzi egy gyors komplexképzési folyamat, amelynek eredményeként a metallálószer kritikus közelségbe kerül
a koordinációban résztvevő csoport melletti szénatom hidrogénjével (aromás vegyület esetén az orto-helyzetű hidrogénnel). Az átmeneti állapot
szerkezetét a II.5. (d) ábra mutatja. Megjegyzendő, hogy a heteroatomo(ka)t tartalmazó irányító csoportok induktív elektronvonzó hatásukkal is
növelhetik a szomszédos szénatomhoz kapcsolódó hidrogén savasságát. A folyamat eredménye regioszelektív metallálás az irányító csoport melletti
szénatomon („Directed Ortho Metalation”: „DOM”) [39]. A II.3. táblázat néhány irányító csoportot és alkalmazásuk gyakoriságát mutatja be.

Az irányított metallálás rendkívül nagy gyakorlati jelentőségű, mert alkalmazásával sokszor izomerektől mentes, bonyolult szerkezetű vegyületek
állíthatók elő egyszerű úton [40]. Az aromás gyűrűn lévő irányító csoport tulajdonságainak ismeretében a butil-lítiumot aktiváló ligandum helyes
megválasztásával szabályozhatjuk a metallálás helyét a molekulában. Az 1-(4-metoxifenil)pirrolból pl. LiC-TMEDA-reagenssel kizárólag az 1-(3-
lítio-4-metoxifenil)pirrol képződik, míg LiC-PMDTA hatására – egyébként azonos körülmények között – az 1-(4-metoxifenil)-pirril-2-lítium az egyedüli
termék (II.41. egyenlet) [41].

A ligandumfüggő regioszelektivitás oka az, hogy a két heteroatomot tartalmazó TMEDA jelenlétében a lítium még további koordinációs kötés
kialakítására képes a szubsztrátum éteres oxigénjével. A háromfogú ligandummal képzett komplexben (LiC-PMDTA) már nincs hely az oxigén
számára, a reagens a molekula legsavasabb hidrogénjét (pirrol α-H) cseréli ki lítiumra.

II.3. táblázat - Fontosabb irányító csoportok
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CH2Ο”
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(II.41.). ábra -

KITEKINTÉS

Szerves lítiumvegyületek 6Li- és 7Li NMR-spektroszkópiája

Az NMR-spektroszkópia igen hasznos eszköz a fémorganikus vegyületek szerkezetének, reakcióik mechanizmusának felderítésében. Különösen
igaz ez a lítium szerves vegyületeire, mert ezekben a lítium kötésmódja széles skálán mozog a kapcsolódó szerves csoport, az oldószer és az
egyéb adalékok függvényében. A nehezebb alkálifémek (Na-Cs) NMR-spektrumában legtöbbször csak szolvatált ion, esetenként a szoros ionpár
rezonanciajele látható.

A lítium két izotópja közül a 6Li egyike a páratlan számú protont és neutront tartalmazó ritka elemeknek (természetes előfordulás gyakorisága
7,4 %). Spinkvantumszáma egész szám (I = 1), 2,35 Τ térerőnél a rezonancia frekvenciája 14,7 MHz (az 1H NMR frekvencia ilyen térerőnél 100
MHz). A 7Li-izotóp jóval gyakoribb (92,6%), spinkvantumszáma I =3/2, és NMR-frekvenciája 38,9 MHz. Gyakorlati szempontból rendkívül fontos
az izotópok NMR-jelének intenzitása és jelszélessége, a relaxációs idő és a kémiai eltolódás-tartomány, amin belül a különböző struktúráknak
megfelelő lítiumatomok jeleit észlelhetjük. A 6Li-izotóp jelei általában kis intenzitásúak, a jelszélesség kicsi, vagyis jó felbontást kaphatunk. Ezzel
szemben a 7Li-jelek receptivitása nagyságrendekkel jobb, viszont a jelszélesség nagy, vagyis nagy érzékenységet, de kis felbontást érhetünk el.

Azt tehát, hogy melyik lítiumizotóp NMR-jeleit érdemes megfigyelni, az adott probléma jellegétől függ. A lítium-vegyületek kémiai eltolódása LiBr
standardra vonatkoztatva (δ(7Li) = 0 ppm) a +2 és –9 ppm közötti tartományban van és erős oldószerfüggést mutat (II.6. ábra).
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II.6. ábra - A szerves lítiumyegyületek 7Li kémiai eltolódásértékei ciklopentánban és dietil-éterben

A spektrumokkal kapcsolatosan eddig a következő általános tendenciákat figyelték meg.

• A kovalens kötésű lítium 7Li jelei alacsonyabb térerőnél jelentkeznek, mint az ionos karakterűeké.

• Az oldószer a kémiai eltolódást nagymértékben befolyásolja, de az elmozdulás iránya nehezen jósolható meg előre.

• A skaláris 1J(13C,6Li) és 1J(13C,7Li) csatolások megjelenése a spektrumban kovalens C-Li kötésre utal.

Az utóbbi években a többdimenziós NMR-technikák fejlődése lehetővé tette 6Li,1H és 6Li,13C kétdimenziós korrelációs spektrumok felvételét
is. Az alábbi példa a metoxi-benzol (anizol) lítiálás mechanizmusának vizsgálatával kapcsolatban mutatja be a kétdimenziós, 6Li,1H HOESY
(Heteronuclear Overhauser Effect Spectroscopy) mérések alkalmazását [42]. A II.7.(a) ábrán az anizol és butil-lítium 1:1 arányú elegyének 6Li,1H
HOESY-spektruma látható toluol-d8 oldószerben –64 °C-on. A korrelációs jelek arra utalnak, hogy a lítium nemcsak a butilcsoporttal, hanem az
aromás- és metoxi-protonokkal is kölcsönhatásba került, vagyis a butil-lítium koordinálódott az anizol éteres oxigénatomjával.
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II.7. ábra - Az anizol:butil-lítium = 1:1 arányú elegy (a), és az anizol:butil-lítium:TMEDA = 1:1:1 elegy (b)
6Li,1HHOESY-spektruma

A II.7.(b) ábrán az ekvivalens mennyiségű TMEDA hozzáadása után felvett spektrumot rajzoltuk fel. A korrelációs jelek most csak a lítium és a
TMEDA közötti komplexképzést mutatják, vagyis az erősebb elektrondonor nitrogénatomok kiszorították komplexéből az anizolt és (LiC-TMEDA)2
dimer keletkezik (II.42. egyenlet). Az anizol orto-lítiálása feltehetőleg ennek a dimernek a részleges disszociációja, majd a (LiC)2-TMEDA anizollal
történő komplexképzése útján megy végbe. Ez utóbbi komplexben a butil-lítium és az orto-helyzetű C-H reakciócentrum megfelelő közelségbe
kerül, a hidrogén-fém csere végbemehet.
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(II.42.). ábra -

II.3.1.2. Szerkezet, kötés, koordináció
Energetikailag jóval előnyösebb, ha szerves fémvegyületekben a (parciális) pozitív töltéssel rendelkező fématomot nemcsak egyetlen ellentétes
töltésű párja, hanem több ellenkező töltésű részecske, oldószer-molekula vagy egyéb ligandum veszi körül, amelyek megosztják nemkötő
elektronpárjaikat az elektronhiányos fématommal. Már évtizedekkel ezelőtt megállapították, hogy a lítiumnál a leggyakoribb koordinációs szám négy,
a nagyobb nátrium- és kálium-kationok esetében pedig hat, de a koordinációs szám erősen függ a fématom méretétől és a rendelkezésre álló
ligandumok fajtájától. A hagyományos vélekedés szerint az alkálifémek koordinációs készsége kicsi és az ionátmérő/töltés arány növekedése miatt
a koordinációs vegyületek stabilitása a Li>Na>K>Rb>Cs sorrendben csökken. Az utóbbi években ez az egyszerű kép teljesen átalakult, elsősorban
a sok újonnan előállított fémorganikus vegyületbeható vizsgálatának és az olyan speciális komplexképzők, mint a koronaéterek és a kriptandok
megjelenésének köszönhetően.

Megjegyzés: A koronaéterek olyan makrociklusos poliéterek, amelyekben az oxigénatomokat általában két szénatomos szénhidrogénegységek
kapcsolják össze. Ezeket a vegyületeket először 1967-ben Pedersen állította elő és kimutatta, hogy alkálifémionokkal stabilis komplexeket
képeznek. A stabilitás elsősorban a makrociklusban elhelyezkedő éteres oxigénatomok számától és a kation befogadására képes üreg méretétől
függ. Felfedezéséért Pedersen Nobel-díjat kapott. A kriptandok makrobiciklusos többfogú ligandumok, szintén jó komplexálói az alkálifémeknek.
Elnevezésük és tulajdonságaik vizsgálata az ugyancsak Nobel-díjas Jean-Marie Lehn munkásságához kapcsolódik.

Speciális szterikus hatások, pl. egy nagyméretű ellenion jelenléte a lítium-perklorátban kettőre csökkenti a lítiummal koordinálódni képes dietil-éter-
molekulák számát (9) [43], míg koronaéterek (10) vagy kriptandok jelenlétében (11) [44] hatos, vagy még nagyobb számú koordinatív kapcsolatot is
képesek létesíteni a fémionok (II.8. ábra). Ma már csak a lítiumvegyületek körében több mint húszféle koordinációs geometria ismert, amelyekben
a koordinációs szám 1-től 12-ig terjed.
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II.8. ábra - A lítium-perklorát bisz-dietiléterát (9), a lítium-tetrafluoroborát bisz-cisz,cisz-1,2;3,4;5,6-
triepoxiciklohexán-komplex (10) és a rubidium-tiocianát kriptand-komplexének (11) molekulaszerkezete (a
koordinációs kötéseket szaggatott vonal jelöli)

Megjegyzés: A koronaéterek jól utánozzák a természetes eredetű makromolekuláris antibiotikumok, pl. a valinomycin komplexképző
sajátságait. A meglehetősen drága valinomycint rendkívül szelektív káliumkomplexáló tulajdonsága miatt ionszelektív elektródok ligandumjaként
is alkalmazták vér és egyéb vizes oldatok káliumtartalmának gyors meghatározására. Az 1980-as évek közepén a Budapesti Műszaki
Egyetemen sikerült először olyan új – nitrocsoportot is tartalmazó – koronaétert szintetizálni, amelynek szelektív komplexképző tulajdonságai és
alkalmazhatósága meghaladják a természetes anyagét (a K+/Na+ szelektivitás: logKpot = 3,4), ugyanakkor előállítása lényegesen olcsóbb. Ez,
a világ számos országában szabadalmaztatott vegyület azóta a káliumszelektív elektródokban, automata analizátorokban az egyik legtöbbször
használt ligandum [45]. A káliumion ebben a komplexben tíz oxigénatommal kerül kölcsönhatásba.

Szerkezeti sajátságok gázfázisban

Kis illékonyságuk miatt csak kevés alkáli-alkil-vegyület gázfázisú szerkezete ismert. A nehézségek ellenére behatóan tanulmányozták pl. a metil-
lítium szerkezetét. Kísérleti adatok bizonyítják, hogy a vegyület gázfázisban is csak oligomerek formájában van jelen [46]. A nagy térkitöltésű
bisz(trimetilszilil)metil-ligandummal a lítium gázfázisban egyszeresen koordinált komplexet hoz létre ([LiCH(SiMe3)2]) [47].

Komplexek szerkezete szilárd fázisban

Az alkálifémek szerves vegyületeinek asszociációs hajlamát a gázfázisú méréseknél jóval több röntgenkrisztallográfiai adat bizonyítja. Az eddig
tanulmányozott struktúrák kisebb hányada ligandumoktól mentes alkáli-alkil-vegyület, nagyobb részük komplexképzőket, szolvátot tartalmazó
kristályos anyag.

Az M-R típusú molekulák kristályokba rendeződését leggyakrabban két vagy három ilyen molekulából felépülő egység (pl. a 12 dimer, 13 trimer)
további – az ellentétes parciális töltések által szabályozott – asszociációja alapozza meg. Néhány tipikus szerkezeti egységet mutat be a II.9. ábra.
Megjegyzendő, hogy hasonló struktúrájú oligomerek létezhetnek oldatban is.
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II.9. ábra - A poláris fémorganikus vegyületek aggregátumainak tipikus szerkezeti egységei

Az alkáli-alkil-vegyületek oldószer- és ligandummentes aggregátumai közül a metil-lítiumot és a metil-káliumot vizsgálták legrészletesebben. A metil-
lítium kristályszerkezetéről az I.1.3. fejezetben már volt szó. Az egymáshoz kapcsolódó (LiMe)4 tetramer egységek elrendeződését mutatja a II.10.
ábra (a) része. Az elemi cella tércentrált köbös elrendeződést mutat, a Li4-klaszterek a kockaátlók mentén, a metilcsoportokon keresztül kapcsolódnak
egymáshoz [48].

A metil-kálium kristálya ortorombos tércsoportú elemi cellákból épül fel, amelyek négy metil-káliumot tartalmaznak trigonális piramisos elrendezésben,
a nikkel-arzenid kristályokkal analóg elrendeződésben (II.10. ábra (b))[49]. A metil-rubidium és metil-cézium kristályai ehhez hasonló felépítésűek
[50]. A metil-nátrium mindkét előbbi kristályszerkezettel rokon vonásokat mutat [51].

II.10. ábra - A metil-lítium (a) és a metil-kálium (b) elrendeződése kristályaik elemi celláiban

Az oldószer-molekulákkal és egyéb ligandumokkal kristályosodó fémorganikus vegyületek közül a 2,4,6-trimetilfenil-lítium dimer négy
tetrahidrofuránnal [52] és a 2,2’-dilítio-difenil két N,N,N’N’-tetrametil-etiléndiaminnal (TMEDA) [53] együtt alkotott komplexének szerkezetét láthatjuk
a II.11. ábrán.
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II.11. ábra - A 2,4,6-trimetilfenil-lítium tetrahidrofurános szolvátjának (a) és a 2,2’-dilítio-difenil TMEDA-komplexének
(b) szerkezete röntgenkrisztallográfiai mérések alapján

Asszociátumok, komplexek oldatban

Az elmúlt évtizedekben sok mérést (krioszkópia, ozmózisnyomás, gőznyomásmérések, NMR-vizsgálatok) végeztek a poláris fémorganikus
vegyületek oldatbeli struktúrájának feltárása érdekében. Az ugyanis már 1930-ban feltűnt a kutatóknak, hogy pl. a butil-lítium hexános oldatban
a vártnál jóval kisebb reaktivitású. Ezt azzal magyarázták, hogy az alkáli-alkil-vegyületek apoláros oldószerekkel készült oldataikban oligomerek
képzésére hajlamosak. Az aggregáció mértéke erősen függ az oldószer típusától, a képződő aggregátumok struktúrája pedig sokszor igen hasonló a
szilárd fázisban megfigyelt szerkezetekhez. A II.4. táblázatban néhány lítiumvegyület különböző oldószerekben meghatározott jellemző aggregációs
állapotát tüntettük fel.

Megjegyzés: Az alkáli-alkil-vegyületek nemcsak önmagukkal, hanem a metallált molekulával is létrehozhatnak stabilis komplexeket. Sokszor
ez a komplexképzés az oka annak, hogy a metallálási reakció 50%-os vagy 66%-os konverziónál leáll (1:1 vagy 2:1 mólarányú komplexek
képződnek).

II.4. táblázat - Néhány szerves lítiumvegyület jellemző aggregációs foka különböző oldószerekben (DEE – dietil-éter,
HEX – hexán, THF – tetrahidrofurán

Vegyület Oldószer Aggregációs fok
Metil-lítium THF,DEE Tetramer

TMEDA Dimer, monomer
Butil-lítium HEX Hexamer

THF,DEE Tetramer
terc-Butil-lítium HEX Tetramer

THF Monomer
Fenil-lítium THF,DEE Dimer
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Βenzil-lítium THF,DEE Monomer

Az oligomerek a körülményektől függő mértékben disszociálódhatnak és a kis tagszámú asszociátumok, illetve az esetleg jelenlévő monomer a
legreaktívabbak a kémiai folyamatokban. A dezaggregáció reakciókészséget fokozó hatása könnyen érthető, ha megfigyeljük, hogy pl. a butil-lítium
hexános oldatában jelenlévő hexamer-ben a kifelé álló propilláncok leárnyékolják a molekulák poláris, reaktív „fejét”. Tetrahidrofurán hozzáadásakor
reakcióképesebb tetramerekké disszociál a hexamer, míg az oxigénnél jobb elektrondonor nitrogénatomokat tartalmazó TMEDA hatására még
reaktívabb dimerek, esetleg monomerek is képződnek (11.43. egyenlet).

(II.43.). ábra -

A kísérleti tapasztalatok alapján az alkálifémek szerves vegyületeinek oldatbeli viselkedésére vonatkozóan néhány általános érvényű megállapítás
tehető.

• Az asszociációs fok alifás vagy aromás szénhidrogén oldószerekben általában nagyobb, mint éter típusú oldószerekben.

• Nagy térkitöltésű helyettesítők gátolják az asszociátumok képződését. Például hexánban a butil-lítium hexamer, a terc-butil-lítium tetramer;
tetrahidrofuránban az előbbi vegyület tetramer, elágazó láncú izomerje dimer vagy monomer.

• Az M-C kötésben résztvevő szénatom növekvő s-karaktere csökkenti az asszociációs hajlamot. (Az izopropil-lítium tetramerként van jelen dietil-
éteres oldatban, a fenil-lítium viszont dimerek és tetramerek elegye.)

• A töltésdelokalizáció ugyancsak az asszociáció ellen hat. (Az allil-lítium és 2-metallil-kálium tetrahidrofuránban főként monomerek.)

• Megfigyelték, hogy a hőmérséklet csökkentése az asszociátumok széteséséhez vezethet. Például a butil-lítium tetramer tetrahidrofuránban –100
°C-on dimerekre disszociál [54].

Az alkil-lítium nemcsak önmagával, hanem más (pl. nátrium-, magnézium-, cinktartalmú) fémorganikus vegyületekkel is hajlamos komplexeket
képezni. Ezek a heterooligomerek általában stabilisabbak, mint a csupa azonos molekulából álló komplexek. A vegyes asszociátum képződése sok
esetben elősegítheti a komplexen belül hidrogén-fém kicserélődési reakciók lejátszódását és ezzel jól értelmezhetők bizonyos könnyen végbemenő
dimetallálási folyamatok is.
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II.3.1.3. Kémiai tulajdonságok, reakciók

Bázikus karakter, deprotonálási reakciók

Az alkánok igen gyenge savak (pKa:43-45), ennek megfelelően az alkáli-alkil-vegyületek rendkívül erős bázisok. A lítium-, nátriumszármazékok és
a szuperbázisok egyik fontos felhasználási területe ezért az előállítási reakciók között tárgyalt metallálás bonyolultabb szerkezetű fémorganikus
vegyületek szintézise céljából (lásd a II.3.1.1. fejezet II.35.–II.37. és II.41. egyenletekben). Ugyanerre felhasználható a többi kicserélődési reakció
is (II.19. és II.30.–II.34. egyenletek).

A nem stabilizált foszforánok foszfóniumsókból történő előállításához legtöbbször szintén alkil-lítiumot használnak (II.44. egyenlet). A foszforánból
Wittig-reakcióval alkénekhez juthatunk.

(II.44.). ábra -

A deprotonálási reakciókban legtöbbször butil-lítiumot használnak, mert a kisebb szénláncú vegyületek (MeLi, EtLi) igen rosszul oldódnak apoláros
oldószerekben.

A nátrium-, kálium- és cézium-alkilok olyan reaktívak, hogy még a hexánt is – amelyben nem oldódnak – lassan metallálják. A butil-kálium a dietil-
étert α-helyzetben metallálja, majd etén és kálium-etilát képződése közben hasítja [55].

Nukleofil karakter, addíciós és helyettesítéses reakciók

Addíció többszörös kötésekre

A szén-szén kettős vagy hármas kötésre történő addícióról már szóltunk az előállítási reakciók között (karbolítiálás, II.12. egyenlet).

A CO2, RR’C=O, R-C≡Ν típusú vegyületekben lévő telítetlen kötésekre készséggel addícionálódnak a szerves alkálivegyületek, és így karbonsavak,
ketonok, aldehidek, alkoholok állíthatók elő (II.45. egyenlet). Zavaró mellékreakció akkor léphet fel, ha a reakciópartner α-helyzetű hidrogént is
tartalmaz, mert ilyenkor az erős bázis hatására enolátképződés is lejátszódhat (az addíció és az enolátképődzés arányának az alkálifém minőségétől
való függését a II.17. egyenletben az acetofenon példáján mutattuk be).
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(II.45.). ábra -

Helyettesítéses reakciók

A nagyobb rendszámú fémorganikus vegyületek előállításának egyik kedvelt módszere a szerves lítiumvegyületek reakciója főcsoportbeli vagy
átmeneti fémek halogenidjeivel (II.46. egyenlet, vö. II.31. egyenlettel). Néhány esetben a lítium-organikus vegyület feleslegével összetett komplexek
is képződhetnek (pl. lítium-tetrafenil-borát).

(II.46.). ábra -

A reakciót olyankor is alkalmazzák, ha a II.45. egyenletben bemutatott addíció előtt csökkenteni kell a fémorganikus vegyület bázicitását (fém-fém
csere MgCl2-dietil-éteráttal [56] vagy (Me2CHO)3TiCl-reagenssel [57]).

Az alkálifémek szerves vegyületei az addíciós reakcióknál nagyságrenddel lassabban reagálnak alkil-halogenidekkel. A reakciót katalitikus
mennyiségű rézsóval szokták gyorsítani (ld. II. 3.4.3. fejezetben). A szekunder és tercier halogenidek használatakor egyre nő a hidrogén-halogenid-
kihasadás veszélye (az alkáliorganikus vegyület bázisként reagál). Egyes esetekben azonban még a benzil-kálium típusú vegyületekkel is jó hozamú
alkilezés valósítható meg (II.47. egyenlet) [58].

(II.47.). ábra -
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Az alkálifémek szerves vegyületei egyéb elektrofilekkel is reagálnak, így elemi halogénekkel halogenidek, kénnel tiovegyületek, foszfán-
halogenidekkel foszfánok állíthatók elő belőlük [59].

Megjegyzés: A metallálás regioszelektivitásának vizsgálatakor elektrofilként nehézvizet vagy deuterometanolt is használhatunk. A reakcióban a
fémorganikus vegyületből olyan szénhidrogén keletkezik, amelyben a deutérium a fématom helyét foglalja el, így a termék 1H NMR-spektrumából
a metallálás helye meghatározható.

Alkálifémek addíciós vegyületei aromás szénhidrogénekkel

Az alkálifémek egy elektron átadásával könnyen képeznek adduktokat aromás szénhidrogénekkel. Néhány ilyen vegyület szerkezetét a II.3. ábrán
már bemutattuk. Protondonorok (pl. cseppfolyós ammónia, alkohol) jelenlétében ezek az adduktumok könnyen reakcióba lépnek, a metil-2,6-
dimetoxibenzoát pl. káliummal a megfelelő 1,4-dihidroszármazékká alakul (Birch-redukció, II.48. egyenlet) [60].

(II.48.). ábra -

ΙΙ.3.2. Az alkáliföldfémek szerves vegyületei
A második csoport elemeinek szerves származékai közül kiemelkedő fontosságúak a magnéziumvegyületek [61]. Kitüntetett szerepüket könnyű
hozzáférhetőségüknek és kezelhetőségüknek köszönhetik. A csoport tagjainak elektropozitivitása és a szerves származékok ionos karaktere a
Ba>Sr>Ca>Mg>Be sorrendben csökken. A bárium- és stronciumvegyületek viselkedése sok tekintetben az alkáli-organikusokéhoz hasonló, a
koordinatív telítetlenség szempontjából viszont inkább a +2 oxidációs állapotú lantanoidák megfelelő vegyületeivel mutatnak rokonságot.

Megjegyzés: Az első dialkil-magnézium-vegyületeket Wanklyn állította elő dialkil-higanyból 1866-ban. A magnéziumvegyületek széleskörű
alkalmazását azonban Barbier és tanítványa, Viktor Grignard alapozta meg, aki a századfordulón felfedezte a róla elnevezett R-MgX szerkezetű
vegyületeket (lásd még 1.1. fejezet 6. megjegyzésben).

II.3.2.1. Előállítási módszerek
A II.2. fejezetben felsorolt általánosan alkalmazható reakciótípusok közül a 2. csoport elemeinek szerves származékait leggyakrabban „reduktív
helyettesítéssel” (II.4. egyenlet), illetve a kicseréléses módszerek közül „transzmetallálással” (II.6. egyenlet) és „metatézissel” (II.8. egyenlet) állítják
elő.
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Grignard-vegyületek előállítása reduktív helyettesítéssel

Ha alkil- vagy aril-halogenidet (R-X) éter típusú oldószerben magnéziummal reagáltatunk, akkor – az alkáliorganikus vegyületek szintézisével (II.20.
egyenlet) analóg módon – a fém oldódása közben exoterm reakcióban Grignard-vegyület (R-MgX) oldata keletkezik (II.49. egyenlet).

(II.49.). ábra -

Megjegyzés: Korábban szó volt a magnézium és a lítium közötti „átlós rokonságról” és nitridképzési hajlamukról. A magnézium sűrűsége
azonban nagyobb, mint a lítiumé, így az éteres oldat alján helyezkedik el és nitrogén védőatmoszféra alkalmazásakor nem kell jelentős
nitridképzéstől tartani.

A reakció a tiszta fém felületén, egy elektronátmenettel (SET-reakció) indul (II.12. ábra). Az R-X*-gyök homolitikus hasadása halogenidiont (X) és
R*-gyököt szolgáltat. Ez utóbbi a fém felületén egy újabb magnéziumatommal elektronátmenettel alakulhat a termékké, vagy az oldatba kerülve az
oldószerből hidrogént vehet fel és így R-H, vagy két gyök kombinációjával R-R melléktermékek keletkezhetnek [62].

II.12. ábra - A Grignard-vegyületek képződésének (II.49. egyenlet) részfolyamatai; a metil-jodid katalitikus hatása

A mellékreakciók elsősorban szék- és terc-alkilgyökök, illetve allil- és benzil-gyökök esetén lehetnek zavaróak. Ilyenkor célszerű a reakciót kis
mennyiségű primer alkil-halogeniddel (pl. Mel) indítani, mert a gyorsan képződő MeMgX oldatba kerülve készségesen reagál az előbb említett
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gyökökkel, a kisméretű metilgyök pedig könnyen hozzáfér a szilárd fémhez és ott a magnéziummal újraindítja a „katalitikus ciklust” (II.12. ábra).
A magnézium felületének aktiválására jódkristályt is szoktak használni. A keletkező MgI2 megköti az esetleges víznyomokat és elősegíti a gyökös
folyamat végbemenetelét. Megjegyzendő, hogy a Grignard-vegyületek csak dietil-éterrel vagy tetrahidrofuránnal szolvatált állapotban stabilisak,
különben a „Schlenk-egyensúlynak” (II.51. egyenlet) megfelelően R2Mg és MgX2 vegyületekké diszproporcionálódnak.

Megjegyzés: A szerves halogénvegyületek reaktivitása a I>Br>Cl sorrendben csökken. Fluoridokkal csak speciálisan aktivált ún. „Rieke-
magnézium” reagál, amit magnéziumklorid káliumos redukciójával állítanak elő (11.50. egyenlet).

(II.50.). ábra -

A nehezebb alkáliföldfémek R-MX típusú vegyületeit ezidáig kevéssé vizsgálták, bár a kalcium néhány ilyen származékát (R = -C4H9, -C6H5) már
előállították [63]. A reaktivitásbeli különbségek oka a kationok mérete és az ionosabb karakter miatt a vegyületek növekvő labilitása.

Dialkil- és diarilvegyületek előállítása

A Schlenk-egyensúly befolyásolása

Schlenk már 1929-ben megfigyelte, hogy a Grignard-vegyületek oldatban összetett egyensúlyi rendszer részei (II.51. egyenlet), az R2Mg és MgX2
ekvimoláris keveréke éterben ugyanúgy viselkedik, mint az eredeti RMgX-vegyület.

(II.51.). ábra -

Megjegyzés: Néhány évtizeddel később hőmérsékletfüggő1H NMR-spektrumok felvételével is bizonyították az egyensúly létezését. A MeMgBr
20 °C-on felvett1H NMR-spektrumában csak egy metiljel figyelhető meg, de –100 °C-on az egymásba alakulás lelassul annyira, hogy külön-külön
jelentkezik a Grignard-vegyület és a dimetil-magnézium metil-protonjainakjele.
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Az egyensúly dialkil-magnézium irányába történő eltolásának egyik lehetősége az, ha dioxánt adnak az oldathoz, mert a magnézium-halogenid
dioxános szolvátja kikristályosodik és szűréssel elválasztható (II.52. egyenlet).

(II.52.). ábra -

A 4,5 és 6 szénatomos alkánok α,ω-dimagnézium-halogenidjei ugyanilyen körülmények között „magnezaciklusokká” alakíthatók.

Az egyensúly eltolható oly módon is, hogy az éter típusú oldószert ledesztilláljuk a Grignard-vegyületről, majd nagyvákuumban, magas hőmérsékleten
fejezzük be az átalakítást.

A II.53. egyenletben szereplő termék, a „magnezocén” (magnézium-diciklopentadienil), jól használható a ciklopentadienilcsoport bevitelére.

(II.53.). ábra -

Transzmetallálás

Az alkáliföldfémek szerves származékainak előállítására gyakran alkalmazott módszer a szerves higanyvegyületek és a II. főcsoport fémeinek
reakciója (példa: II.54. egyenlet).

(II.54.). ábra -

A reakció nemcsak éteres oldatban, hanem a higanyvegyület és a berillium keverékének oldószer nélküli hevítésével is végbemegy és így
szolvátmentes berillium vegyülethez lehet jutni.

Metatézis

A legtöbb esetben alkalmazható az alkáliföldfém-organikus vegyületek szintézisére, a II.2. fejezetben megadott szabály figyelembe vételével (példa:
II.55. egyenlet).
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(II.55.). ábra -

A magnézium – az alkálifémekhez hasonlóan – adduktumokat képez konjugált diénekkel, aromás vegyületekkel. Antracénnel pl. magnézium-antracén
addukt keletkezik, ami tetrahidrofurános szolvátként sárga kristályok alakjában válik ki az oldatból.

Megjegyzés: Az antracénkomplex előállításához igen aktív felületű magnéziumra van szükség. Laboratóriumban „mechanikus aktiválással”
is növelhető a magnéziumforgács aktivitása. Inert, száraz atmoszférában gyorsfordulatú keverővel kevertetik néhány órán át a száraz
magnéziumforgácsot és így a szemcsék egymást csiszolva, koptatva egyrészt porlódnak (nő a fajlagos felület), másrészt a frissen csiszolódott
felületek reaktivitása is nagyobb lesz.

II.3.2.2. Szerkezeti sajátosságok, komplexek
A dimetil-berillium gázfázisban monomerek, dimerek és trimerek egyensúlyi keveréke (II.13. ábra) és röntgenkrisztallográfiai mérések szerint a
trimernek megfelelő struktúrájú polimer található szilárd fázisban is [64]. A kötésmód hasonló az Al2Me6 struktúrájához (két elektronos három
centrumú, 2e3c kötések).

II.13. ábra - A dimetil-berillium monomer, dimer és trimer szerkezete

Az alkil-berillium- (RBeH) és alkil-magnézium-hidridek (RMgH) dietil-éterben, tetrahidrofuránban dimerek és a fématomokat hidridhidak kötik össze,
vagyis a (2e3c) hidridkötés preferált a (2e3c) alkilhíddal szemben.

A magnézium szerves származékai közül a Grignard-vegyületek nem csak a Schlenk-egyensúlyban vesznek részt. Bár híg tetrahidrofurános oldatban
monomerek, dietil-éterben a szolvatált molekulák is halogenidhidakkal összekapcsolt oligomereket képeznek (II.14. ábra).

II.14. ábra - A fenil-magnézium-bromid oligomer szerkezete dietil-éterben
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Megjegyzés: Megjegyzendő, hogy a Schlenk-egyensúlyban résztvevő magnézium-dihalogenid is stabilis szolvátot képez dietil-éterrel. Ez
vizuálisan is jól megfigyelhető, ha vízmentes körülmények között magnéziumforgácsot pl. 1,2-dibróm-etánnal reagáltatunk. A termék MgBr2 (és
etén); a MgBr2 dietil-éterrel szolvatálódva egy-két órai állás alatt sárga, nehéz olajként különválik a feleslegben vett oldószertől.

Az organomagnézium-alkoholátok (R2Mg + R’OH →RMgOR’+RH) oldatban szintén asszociátumokat, pl. tetramereket képeznek. Érdekes
szerkezetűek a szerves magnézium- és alkálifém-vegyületek ionos vegyes komplexei („ate complexes”). A difenil-magnéziumból és fenil-lítiumból
képződő komplex szintén dimerizál és két TMEDA-val együtt kristályosodik (II.56. egyenlet). Ilyen struktúrájú komplexek alumíniummal is előállíthatók,
de abban a két fématom (Mg és Al) hasonló elektropozitivitása miatt kovalens kötések találhatók.

(II.56.). ábra -

Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés az alkáliföldfémek ciklopentadienil-csoporttal alkotott szendvicskomplexei (berillium-diciklopentadienil:
berillocén, stb.) iránt. Előállíthatók, ha a fémet higany-diciklopentadienillel (HgCp2) reagáltatják. Stabilisabb komplexeket lehet előállítani pentametil-
ciklopentadienil (Cp*) ligandumokkal. A komplexek geometriája változatos és érdekes analógiákat mutat a 14. csoport fémeinek diciklopentadienil-
komplexeivel [65]. Érdekes módon a nehezebb alkáliföldfémek hajlott struktúrájú szendvicseket képeznek és a kristályban a fématomot körülvevő
ligandumok eltérő haptocitással kapcsolódnak a centrumhoz. A CaCp2 összegképletű komplex kristályában pl. egy kalciumatomot négy ligandum
vesz körül, kettő η5, egy η3 és a negyedik η1 haptocitású. A 2. csoport elemeinek koordinációs komplexeiről a közelmúltban kitűnő összefoglaló is
megjelent [66].

Megjegyzés: Az utóbbi években a kalcium komplexképző tulajdonságait kihasználva magyar kutatók új módszereket fejlesztettek ki
optikai izomerek szétválasztására. A királis O,O’-dibenzoil-borkősav (DBBS) hexánban kalcium-oxiddal sót képez és ez a só alkoxi-
vagy hidroxicsoportokat tartalmazó vegyületekkel, pl. 2-metoxietanollal stabil, kristályosodó komplexet képez. Így elválaszthatók a DBBS
enantiomerek, vagy optikailag aktív DBBS használatával a racém alkoholok bonthatók izomerjeikre [67].

II.3.2.3. Kémiai tulajdonságok, reakciók
A 2. csoport elemeinek szerves vegyületei közül a Grignard-reagensek reakcióit vizsgálták legrészletesebben. A II.15. ábra az R-MgX néhány
jellegzetes kémiai átalakítási lehetőségét foglalja össze a teljesség igénye nélkül.
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A Grignard-reagens sok esetben túl bázikus ahhoz, hogy α-hidrogént tartalmazó oxovegyületekből jó hozammal kapjuk meg az addukt karbinolt.
Imamoto és munkatársai felismerték, hogy cérium-kloriddal egy kevésbé bázikus komplex keletkezik ([R-CeCl3]MgX), amellyel az addíció ilyen
esetekben is jó termeléssel megvalósítható [68] (II.57. egyenlet).

II.15. ábra - A Grignard-vegyületek néhány jellegzetes kémiai reakciója

(II.57.). ábra -

Napjainkban a Grignard-vegyületeket egyre többször használják fel C=O, C=C kötésre történő diasztereoszelektív addíció megvalósítására és erről
a témáról kiváló összefoglaló közlemények is olvashatók [69].

KITEKINTÉS

Az 1. és 2. csoport elemei vegyületeinek biológiai hatásai

Az alkálifémek vegyületei közül a nátrium-klorid és kálium-klorid biológiai szerepe közismert. A nátrium- és káliumionok rendkívül fontosak a
sejtek működésében. Az ingerület átvitelében a két ion sejten belüli és sejten kívüli koncentrációaránya döntő fontosságú. A magas vérnyomás
kezelésére sokszor alkalmazott vízhajtók jelentős káliumion veszteséget okoznak és ez károsíthatja a szívizmokat, ezért ilyenkor mindig
gondoskodni kell a kálium mesterséges pótlásáról. Megjegyzendő, hogy a keserű ízű alkálifém- és alkáliföldfém-szulfátok vizes oldatainak
hashajtó hatása abból adódik, hogy ezek a bélből nem szívódnak fel, hanem az ozmózisnyomás helyreállítására a szervezet választ ki folyadékot
a bélben. A szerves nátrium- és káliumvegyületek toxicitása elsősorban abból adódik, hogy vizes közegben azonnal alkáli-hidroxidra és
szénhidrogénre hidrolizálnak és a lúg, illetve a szénhidrogén a mérgező. A lítium élettani hatása jelentősen eltér az előbbiektől, 5 g lítium-klorid
már halálos mérgezést okozhat emberen [71]. Mintegy ötven évvel ezelőtt azonban megfigyelték, hogy napi 1-2 g lítium-karbonát bevétele
jelentős javulást okoz a mániás depressziós betegek állapotában és ennek a vegyületnek nincs toxikus mellékhatása. (Ha butil-lítium cseppek
levegőn állva lítium-hidroxiddá és -karbonáttá alakulnak, a finom fehér por belégzéssel juthat a szervezetbe.)
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A magnézium és kalcium az élővilág kulcsfontosságú molekuláinak építőelemei. A magnézium pl. a fotoszintézisért felelős klorofill központi
atomja, de fontos szerephez jut az emberi szervezetben, pl. a szívizom működésében is [72].

A számos példa közül egy diasztereoszelektív 1,4-addíciót mutat be a II.58. egyenlet. (Az α,β-telítetlen oxovegyületek és R-MgX konjugált (1,4-)
addíciója legtöbbször katalitikus vagy mólnyi mennyiségű réz- vagy cinkvegyület jelenlétében megy végbe.) A királis helyettesítőt tartalmazó α,β-
telítetlen savamidba 99%-os diasztereoszelektivitással épült be az alkilcsoport (R) [70].

(II.58.). ábra -

A Grignard-vegyületek más fémorganikus vegyületek szintézisének is jó kiinduló anyagai. Erre a II.55. egyenlet mutatott be példát. A lítium-alkilokkal
szemben a magnéziumvegyületek előnye az, hogy kevésbé reakcióképesek és ezért kisebb a két fémet vegyesen tartalmazó „át komplexek” („ate
complexes") keletkezésének veszélye.

II.3.3. A 12. csoport elemeinek szerves vegyületei
A cink, a kadmium és a higany kis energiájú, teljesen betöltött d-pályákkal rendelkeznek, amelyek így nem vesznek részt sem elektrondonor, sem
elektron-akceptor típusú kölcsönhatásokban. Szerves vegyületeik két típusa az RMX és az R2M, (M: Zn, Cd, Hg) az alkáliföldfémek organikus
származékaihoz hasonlóak, gyakran párhuzam fedezhető fel ezeknek a vegyületeknek a kémiai tulajdonságaiban is. Fontos megjegyezni azonban,
hogy a cinkcsoporton belül az M-C kötés polárossága a Zn>Cd>Hg sorrendben csökken, a dialkil-higany-vegyületek kifejezetten kovalens, és egyben
gyenge fém-szén kötéseket tartalmaznak.

Megjegyzés: A csoport fémei közül a cinket és a higanyt már többezer éve ismeri és használja az emberiség, az első fémorganikus vegyületet
mégsem ezekből állították elő. A cinkvegyületek ennek ellenére jelentős szerepet töltöttek be a fémorganikus kémia fejlődésében és 1849-től
1900-ig, a Grignard-vegyületek felfedezéséig ezek voltak a szerves szintézisek céljaira legkönnyebben felhasználható fémorganikus vegyületek.
A higany szerves származékai számtalanszor szerepeltek és használjuk őket ma is más fémorganikusok előállításának kiinduló anyagaként.

II.3.3.1. Előállítási módszerek
A cinkvegyületek előállítására a reduktív helyettesítéses módszerek (II.4. egyenlet) közül a szerves halogénvegyületek (jodidok, bromidok)
vagy higany vegyületek és acink (esetleg réztartalmú cink), illetve a lítium-, magnézium-, bórvegyületek és cinkszármazék közötti reakciót
(transzmetallálás) szokták alkalmazni (II.59. egyenlet).
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(II.59.). ábra -

Az alkil-cink-halogenidből a dialkil-cink hevítéssel előállítható, ez utóbbi termék a cink-klorid mellől kidesztillálható. A diaril-cink-származékok a
megfelelő bórorganikus- (vagy higany organikus) vegyületek és dimetil-cink reakciójából nyerhetők.

A „metatézis” ugyancsak alkalmas módszer lehet cinkvegyületek készítésére (II.60. egyenlet).

(II.60.). ábra -

A kadmiumvegyületek legkönnyebben alkil(aril)-lítium vagy Grignard-vegyület metatézisével nyerhetők (II.61. egyenlet).

(II.61.). ábra -

Az alkil-kadmium-halogenidek a magnéziumanalógok Schlenk-egyensúlyi rendszeréhez hasonló módon diszproporcionálódnak, tetrahidrofuránban
döntően a monoalkilszármazék van jelen.

A higanyvegyületek kémiája – elsősorban a higanyorganikus vegyületek biológiai hatásának köszönhetően – rendkívül széles körben művelt
tudományág volt a múlt században. Ráadásul a higany-szén kötés nem érzékeny a levegőre és a nedvességre sem. Ennek köszönhetően a
higanyorganikus vegyületek előállításának számos változatát kidolgozták. Néhány példát már a II.2. fejezetben is bemutattunk, mint a merkurálás
(II. 11. egyenlet), dekarboxilezés (II. 14.) és a diazóniumsók higanykloridos bontása (II.15. egyenlet). A direkt szintézis reduktív helyettesítéssel
valósítható meg (II.62. egyenlet).

(II.62.). ábra -
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A metatézis, pl. lítiumvegyületekből kiindulva, a higany megfelelő származékát adja (II.63. egyenlet).

(II.63.). ábra -

A higanyanódon lejátszódó elektroalkilezés is használható előállítási módszerként. Dimetil-higany keletkezik pl. akkor, ha Na(MeAlCl3)-komplexet
elektrolizálnak.

II.3.3.2. Szerkezet, kötés, fizikai tulajdonságok

A csoportba tartozó R-MX-vegyületek általában kristályos, szilárd anyagok, míg a dialkil- és diarilszármazékok (R2M) komplexek képzésére nem
hajlamos folyadékok. Az alacsony olvadáspont és forráspont arra utal, hogy ezek a vegyületek monomerek és a monomerekben a fém lineáris
koordinációjú. A fém-alkil-fém asszociációs kapcsolat tehát nem kedvezményezett, de a fém-hidrogén-fém hidak könnyen kialakulnak, ha pl. dietil-
cinket cink-hidriddel kevernek össze piridinben (II.64. egyenlet).

(II.64.). ábra -

Az éter vagy TMEDA, (σ-donor ligandumok) képesek koordinálódni a dialkil-cink molekulákkal és ilyenkor a fém lineáris koordinációja megváltozik
(II.16. ábra).

II.16. ábra - A dimetil-cink (a), valamint dimetil-éterátjának (b), és a dibutil-cink TMEDA-komplexének (c) szerkezete

Az alkil-cink-halogenidek hajlamosak asszociátumok képzésére, dimer, trimer és tetramer struktúrákat alkotnak (II.17. ábra).



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

156

II.17. ábra - Az alkil-cink-halogenidek jellemző asszociátumai

Érdekes szerkezete van a cink pentametil-ciklopentadienillel (Cp*) képzett szendvicskomplexének (II.18. ábra (a)). Gázfázisban az egyik Cp*-
csoporttal η5, a másikkal η1-koordináció valósul meg és így a cink körül egy 18 elektronos elektronhéj alakul ki. Oldatban a ZnCp*2-komplex 1H NMR-
spektrumában csak egy jel látható, ami a mérés hőmérsékletén zajló gyors haptotropikus cserére utal.

Megjegyzés: A haptotropikus átalakulás az a folyamat, amikor a komplexben lévő ligandumok (jelen esetben a Cp* gyűrűk) és a központi
fématom közötti koordinációs kötések számadinamikus egyensúlyi folyamatban megváltozik, vagyis a Cp* gyűrűk gyors η5  η1 haptocitásváltozása
figyelhető meg. Tulajdonképpen a fluxionális viselkedés egyik speciális esetéről van szó.

II.18. ábra - A Zn(Cp*)2 (a) és a Cp*HgCl (b) komplexek szerkezete

A cinkvegyületek felsorolt tulajdonságai mutatják, hogy sok tekintetben izomorfnak tekinthetők a magnézium-analógokkal. A kadmium szerves
vegyületeinek szerkezete, tulajdonságai hasonlítanak a cinkorganikusokéhoz, de kevésbé reaktívak. A kadmium és a higany könnyen polarizálhatók
és (a ligandumokról a fémre történő töltésátvitel miatt) sok színes vegyületük ismert, míg a cink vegyületei színtelenek.

A cink- és kadmium-vegyületek levegőre és nedvességre érzékenyek, a higany-organikusok ilyen hatásokkal szemben meglehetősen ellenállók. Ez
a stabilitás nem a Hg-C kötés erősségének, hanem a Hg-O kötés előbbihez viszonyított gyengeségének köszönhető. A feltöltött d-héj stabilitása
miatt a higany nem π-akceptor, ciklopenta-dienillel (Cp) alkotott komplexei is inkább σ-, mint π-kötésűek. A higany alkil- és arilszármazékai lineáris
R-Hg-X, illetve R-Hg-R egységekből állnak. Ez a szerkezet a fématom sp-hibridállapotával értelmezhető [73].

A lineáris szerkezet akkor is megvalósul, amikor 1,2-dibrómbenzolból próbálunk orto-fenilén-higanyt készíteni (II.65. egyenlet). A monomerben vagy
dimerben a higany 180°-os vegyértékszöge nem tud megvalósulni, ezért a trimer képződik.
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(II.65.). ábra -

A higany diciklopentadienil komplexe vizes oldatban előállítható tallium-ciklopentadienil és higany(II)-klorid reakciójában. A komplex ismét lineáris
szerkezetű, a két ligandum η1haptocitású, de a gyors egyensúlyi reakciónak köszönhetően a ciklopentadienilcsoportok (Cp) protonjai ekvivalensek
az 1H NMR-spektrumban (II.66. egyenlet).

(II.66.). ábra -

A pentametil-ciklopentadienid-ionnal (Cp*) a higany-kloridnak csak egy halogenidje cserélhető ki. A Cp*HgCl kristályaiban érdekes létraszerű
szerkezet figyelhető meg (II.18. ábra (b)).

II.3.3.3. Kémiai tulajdonságok, reakciók

A cinkvegyületek kémiai tulajdonságai is sok hasonlóságot mutatnak a magnézium- és lítiumvegyületekkel, azonban jóval kevésbé bázikusak és
nukleofil reaktivitásuk is kisebb. Ennek megfelelően R2Zn és RZnX típusú vegyületeket akkor használunk a lítiumorganikusok vagy Grignard-
vegyületek helyettesítésére, ha enyhe, nem bázikus körülményeket kell biztosítani a reakcióban. Átmenetifémek halogenidjeivel pl. újabb
fémorganikus vegyületek készíthetők (II.67. egyenlet).

(II.67.). ábra -

A szerves szintézisek közül jól ismert a Reformatszkij-reakció, amikor α-bróm-karbonsav-észterből cinkkel RZnBr szerkezetű intermedier keletkezik
és ez oxovegyületekre addícionálva végül β-hidroxi-karbonsavésztert ad (II.68. egyenlet).
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(II.68.). ábra -

Az utóbbi években felismerték, hogy a cinkvegyületek optikailag aktív ligandumok jelenlétében enantioszelektív módon addícionálódnak aldehidekre
és prokirális ketonokra (II.69. egyenlet) [74].

(II.69.). ábra -

Megjegyzés: A cinkvegyületekkel elérhető nagy enantioszelektivitás a fématom jó koordinációs készségének köszönhető. A cink ugyanis
nemcsak a királis ligandum oxigén- és nitrogénatomjával koordinálódik, hanem az aldehid oxigénjével is és így feltehetőleg egy merev struktúra
jön létre, amelyben a karbonil szénatomhoz csak egy, a királis ligandum konfigurációja által meghatározott irányból kapcsolódhat az alkilcsoport.

A cinkorganikus vegyületek a Grignard-vegyületekhez hasonló, sőt esetenként lényegesen jobb termelésű reakciókban alkalmazhatók Ni- és Pd-
katalizált kapcsolási reakciók fémorganikus komponenseként (bővebben lásd IV.2.2.1. fejezet) [75].

(II.70.). ábra -

Dijódmetánból vagy jodoformból cinkkel vagy dialkil-cinkkel „cink-karbenoidok” állíthatók elő, amelyek C=C kötésekre addícionálódva
ciklopropánszármazékokelőállítását, illetve aromás vegyületek gyűrűbővítését teszik lehetővé (II.71. egyenlet).
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(II.71.). ábra -

KITEKINTÉS

A cinkcsoportbeli elemek és vegyületeik biológiai hatásai

A cink biológiai jelentősége abban rejlik, hogy az élő szervezetekben sok enzimben van jelen komplexált formában. Az egyik legkorábban
felfedezett ilyen enzim a szénsav-anhidráz, ami a szén-dioxid és víz hidrokarbonát-ionná történő átalakulását katalizálja. Ez az enzim felelős pl.
a vörösvértestben a szén-dioxid felvételéért, illetve a fordított irányú reakcióval a kilégzésnél történő leadásért. A cinktartalmú fehérjék („zinc-
fingers”) fontos szerepet töltenek be a DNS replikációban is, nevezetesen a genetikai információ átadásának szabályozásában [76].

A higanysók mérgező hatása évszázadok óta ismert. Paracelsusnak feltűnt a higanyvegyületek veseműködésre kifejtett hatása és ő ajánlotta
először a kalomelt vizelethajtónak.

Megjegyzés: Két súlyos katasztrófa is felhívja figyelmünket a higanyorganikus vegyületek mérgező hatására. Japánban (Minimata-katasztrófa,
1953-60) az ipari szennyvíz higanytartalmának állati szervezetekbe kerülése, Irakban (1970) a gabona etil-higanyszármazékkal történő kezelése
okozott tömeges mérgezést.

A higany toxikus hatását szerves csoportok bevitelével sikerült csökkenteni és a merobolum nevű gyógyszer (egy aril-higany-hidroxid)
hatékonynak bizonyult a szifilisz kezelésében. A higany vizelethajtó hatásának kihasználására számos higanyvegyületet szintetizáltak, amelyek
higany-hidroxid, vagy higany-acetát végcsoportot tartalmaztak. Ezek közül a Novurit (II.19. ábra) nevű gyógyszer magyar kutatók (Földi, Issekutz
és Végh) nevéhez fűződik, akik felismerték, hogy a higanyvegyületek hatékonysága teofillinnel kombinálva fokozható. A gyógyszer hosszú ideig
forgalomban volt, hátrányai (csak injekcióban adva hatékony, allergiás mellékhatások, stb.) miatt ma már nem alkalmazzák.

II.19. ábra - A Novurit vízhajtó szerkezeti képlete

A lítium és magnéziumvegyületektől eltérően a kadmiumorganikus vegyületek szén-dioxiddal, ketonokkal nem reagálnak, ezért a szén-dioxid akár
védőatmoszféraként is használható reakcióikban. Lewis-savasságuk is kisebb, mint a cinkvegyületeké. Karbonsav-kloridokkal szelektíven ketonokká
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alakulnak (II.72. egyenlet), nem kell a Grignard-vegyületeknél gyakori terc-alkoholát képzéstől tartani. A ketonszintézis karbonsav-észterek, nitrilek,
más oxocsoportok jelenlétében is megvalósítható.

(II.72.). ábra -

A higanyvegyületek széleskörű felhasználásukat elsősorban annak köszönhetik, hogy a Hg-C kötés gyenge, homolitikus bomlásra hajlamos.
A különböző fémorganikus vegyületek előállításában betöltött szerepükről már többször esett szó (pl. a II.6. és II.54. egyenletekben) Az
aromás vegyületek higany-acetáttal megvalósítható merkurálási reakciójának (II. 11. egyenlet) jelentőségét korábban fontos higanytartalmú
gyógyszerek előállítása adta. Ma a hidroximerkurálás szintetikus előnyeit abban látják, hogy a higany-acetát a Markovnyikov-szabálynak megfelelően
addícionálódik a kettős kötésre és így a hidroborálási reakció ellenpárjaként használható (az ugyanis anti-Markovnyikov orientációjú) (II.73. egyenlet).

(II.73.). ábra -

II.3.4. A 11. csoport féméinek szerves vegyületei
A 11. csoportba tartozó „színes és nemesfémek” (Cu, Ag, Au) közül az ezüst és az arany szerves származékainak gyakorlati fontossága a
rézorganikus vegyületekhez képest csekély. Előállításuk metatézissel, transzmetallálással pl. Grignard-vegyületekből vagy alkil-lítiumból kiindulva
megoldható. Az M-C kötés kovalens, de az egyszerű +1 oxidációs állapotú alkilszármazékok labilisak, a MeCu száraz állapotban levegőn felrobban.
Komplexálással (Ph3P, Et3P komplexek) a vegyületek stabilitása növelhető.

Az ezüst perfluoralkil-vegyületei stabilisabbak, ezüst-fluorid alkénekre történő addíciójával acetonitrilben előállíthatók (II.74. egyenlet).

(II.74.). ábra -

A fenil-ezüstöt először 1972-ben sikerült tisztán előállítani ezüst-nitrát és difenil-cink reakciójában, dietil-éteres oldatban. Aril-lítium feleslegével lítium-
diaril-argentátok keletkeznek és alkinekből segédbázis (pl. ammónia) jelenlétében ezüst-alkinidek készíthetők (II.75. egyenlet).
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(II.75.). ábra -

Az Au(III) alkilszármazékai arról nevezetesek, hogy a csoport legstabilisabb vegyületei közé tartoznak és ehhez nincs szükségük további π-kötésű
ligandum stabilizáló hatására. A szerkezeti variációk közül az AuR3 típusúak éteres oldatban alacsony hőmérsékleten tarthatók el. Az AuR2X típusú
vegyületek a legstabilisabbak (X = Br, vagy más anion), míg az AuRX2 összetételű vegyületek nem stabilisak, ezidáig csak a dibromidokat írták le.
Az arilszármazékok bomlékonyak.

Megjegyzés: A dialkilarany-halogenidek néhány képviselőjének kristályszerkezetét is meghatározták és minden esetben síknégyzetes
elrendeződést találtak, amelyben az arany(III) négyes koordinációs számmal szerepel. Ez az elrendeződés dimerek vagy polimerek képződésével
alakul ki. Az Et2AuBr pl. olyan dimereket alkot, ahol a fématomokat két Br-híd kapcsolja össze [77].

A rézorganikus vegyületek gyakorlati fontossága abból adódik, hogy szerves szintézisekben kitűnően használható katalizátorok és reagensek
vannak közöttük. Bár jellemzőik alapján tipikusan az átmenetifémekhez sorolhatók, de a gyakorlati alkalmazásuk oly mértékben kötődik az lítium-
és a magnéziumvegyületek reakcióihoz, hogy bemutatásuk a „poláris fémorganikus vegyületekkel” foglalkozó fejezethez kapcsolódva indokolt. A
következőkben áttekintjük a rézorganikus vegyületek típusait, előállításukat és jellemző reakcióikat.

II.3.4.1. A szerves rézvegyületek típusai
A réz gyakorlatban fontos szerves vegyületeinek összetétele, szerkezete négy csoportba sorolható. Az első csoportba a Grignard-reagensek és
katalitikus mennyiségű Cu(I)-só összemérésekor keletkező, nem tisztázott összetételű R-Mg(Cu(I))nX (n<0,5) vegyületek tartoznak. A második a réz-
alkilok és réz-arilok (R-Cu) csoportja, amelyekre jellemző, hogy levegőre, vízre érzékenyek és fémsókkal (R-Cu·MX) vagy más ligandumokkal (R-
Cu·L) stabilitásuk növelhető.

Megjegyzés: A szerves rézvegyületek szintetikus alkalmazásának első példája Gilman nevéhez fűződik, aki 1936-ban réz-alkilokat alkil-
halogenidekkel reagáltatott. Öt évvel később Kharash fedezte fel, hogy a réz(I)ionok katalizálják a Grignard-reagensek 1,4-addícióját α,β-telítetlen
ketonokra [78]. A rézkémia térhódítását sokáig fékezte az, hogy a szerves rézvegyületek minősége, katalitikus aktivitása rendkívüli módon függ a
rézsók tisztaságától, minőségétől. Ma már a jó minőségű réz(I)-sók kereskedelemben kaphatók, sőt a CuBr·SMe2-komplex még kényelmesebben
használható szintetikus célokra.

A következő két csoportban a kétféle fémet tartalmazó összetett vegyületek találhatók. Ezek egyik típusa az ún. „alacsonyabb rendű
kuprátok” (Gilman-reagensek, „lower order cuprates”), összetételük általában RR’CuLi. Aszerint, hogy R- és R’-csoportok azonosak vagy
különbözőek, megkülönböztetünk homokuprátokat és vegyes vagy heterokuprátokat („mixed cuprates”). Végül a negyedik csoportban a
„magasabbrendű kuprátokat” („higher order cuprates”) találhatjuk, amelyek jellemző összetétele RR’Cu(CN)Lir Ha R=R’homokuprátokról, ha R ≠R’
heterokuprátokról beszélünk.
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Megjegyzés: A fémorganikus kémia gyors fejlődésének köszönhetően ma már nem csak a lítiumorganikus vegyületekkel készült alacsonyabb és
magasabbrendű kuprátok ismertek. A szilil- és sztannil-kuprátok (R3MCu.Ln, M= Si, Sn; L: szolvatáló ligandum) mellett cinktartalmú reagenseket
(pl. Bu2CuZnCl) is használnak alkilezési reakciókban [79].

II.3.4.2. A rézorganikus vegyületek előállítása
A szerves rézvegyületek előállításának egyik legáltalánosabban használható módszere a metatézis, vagyis a rézsók reakciója alkáliorganikus
vegyületekkel vagy Grignard-reagenssel (II.76. egyenlet, M= Li, MgX; X=halogén). Aril-kuprátot diaril-cink és rézsó reakciójában is előállítottak.

(II.76.). ábra -

A reakció kivitelezésének fő problémája a rézsók oldhatóvá tétele. Ezt a különböző, elektrondonor atomokat tartalmazó ligandumokkal (aminok,
foszfánok, szulfidok) szokták megoldani.

Alkinek rézvegyületeinek szintézise metallálással is megvalósítható, ha a fém amminkomplexét vagy alkoholátját használják (II.77. egyenlet).

(II.77.). ábra -

Az alacsonyabb rendű kuprátok a II.76. egyenletnek megfelelő reakcióval készíthetők, de ilyenkor az R-M-reagenst kétszeres mennyiségben kell
alkalmazni (II.78. egyenlet).

(II.78.). ábra -

Megjegyzés: Az R2CuLi képletű vegyületeket először Gilman szintetizálta 1952-ben [80], ezért sokszor Gilman-reagensként említik az
irodalomban.

A heterokuprátokat alkil- vagy aril-réz és lítiumorganikus vegyület reakciójával szokták előállítani. Ilyenkor a rézzel együtt maradó csoportnak (R’:
„dummy ligand”) általában alkinil- vagy tienilcsoportot választanak, ami kevésbé bázikus, mint a szén-szén kötés kialakításában majdan résztvevő
(R) csoport (II.79. egyenlet).
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(II.79.). ábra -

Alternatív megoldásként réz-cianidból is elkészíthető az alacsonyabb rendű cianokuprát (a II.79. egyenletben R’=CN), ami viszonylag stabilis, ezért
csak aktívált vegyületekkel vihető további reakcióba [81].

Megjegyzés: A réz-cianid alkalmazásának előnye az, hogy a vegyület a halogenidekkel szemben mindig megfelelő tisztaságban áll
rendelkezésre és könnyebben oldatba vihető. Az alacsonyabb rendű cianokuprátok (RCu(CN)Li) keletkezése, vagyis az alkáli-alkil-reagensnek
ellenálló, erős Cu-CN kötés magyarázható a réz elektronokat tartalmazó d-orbitáljainak (π-donor) és a cianoligandum üres π*-orbitáljainak
(π-akceptor) kölcsönhatásával. Ezzel indokolható az is, hogy az alacsonyabb rendű cianokuprátok még egy mólnyi lítium-alkillal képesek
koordinálódni (magasabb rendű cianokuprátok: R2Cu(CN)Li2 keletkezése).

A magasabb rendű cianokuprátok előállításásakor szintén réz-cianidból indulnak ki, de két mólnyi szerves lítiumvegyülettel reagáltatják (II.80.
egyenlet). A heterokuprátot ebben az esetben úgy is el lehet készíteni, hogy kétféle lítiumreagenst használunk egy-egy mólnyi mennyiségben.

(II.80.). ábra -

A magasabb rendű organokuprátok viszonylag új vegyületek, de már több összefoglaló is megjelent szintetikus alkalmazásukról [82].

II.3.4.3. A szerves rézvegyületek szerkezete és jellemző reakcióik
A rézvegyületek aggregációra, polimerek képzésére hajlamosak. A fenil-réz pl. polimer, a pentafluor-fenil-réz tetramereket alkot. A komplexekben a
Cu-C-Cu hidak 2e3c típusú kötéseknek tekinthetők, amelyek a C(sp3) és Cu(sp) hibridorbitálok kölcsönhatásával jönnek létre. Az organokuprátok
dimerképzésre hajlamosak. A lítium-dimetil-kuprát (LiCuMe2) dimerjében egy Li2Cu2 négytagú gyűrű alakul ki, azátellenesen elhelyezkedő lítium
és rézatomokat egy-egy metilcsoport hidalja át (II.20. ábra). A dimer 7Li NMR-mérések szerint oldatban disszociál. A disszociációt Lewis-sav, pl.
BF3·Et20 elősegíti és a három metilcsoportot tartalmazó dikuprát jóval reaktívabb, mint a kiindulási vegyület [83].

II.20. ábra - A (LiCuMe2)2-molekula szerkezete és a dimer disszociációs egyensúlyi reakciója oldatban
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A rézorganikus vegyületek bázicitása kicsi, ugyanakkor nukleofil karakterűek, ezért könnyen vihetők nukleofil szubsztitúciós, 1,4-konjugált addíciós,
illetve alkinekkel karbometallálási reakciókba.

Szubsztitúciós reakciók

A nukleofil helyettesítéses reakciók termelése általában az alkalmazott kuprát fajtájától függ, mert ezek reaktivitása az R2Cu(CN)Li2> R2CuLi >
RCu.ligand > RCu sorrendben csökken. A vegyes kuprátok sokszor kevésbé reakcióképesek, mint a homokuprátok. A kapcsolásokat legtöbbször
primer > szekunder > tercier-alkil ≈ aril-halogenidekkel végzik, amelyek reakciókészsége a jelölt irányban csökken.

Megjegyzés: A csökkenő reaktivitásnak megfelelően a primer alkil-jodidok egyszerű Gilman-kuprátokkal is jó hozammal reagálnak, de egy szek-
alkil-bromid jó termelésű kapcsolásához sokszor már magasabb rendű kuprátreagenst kell választani.

Más távozó csoportok is alkalmazhatók a szén-szén kötés kialakításához (mezilát, tozilát). Az optikailag aktív szek-alkil-bromidok és -tozilátok SN2
reakcióban, az aszimmetriacentrum inverziójával, a jodidok (valószínűleg gyökös intermediereken keresztül) racemizáció közben reagálnak [84]. A
fontosabb helyettesítéses reakciókat a II.21. ábra foglalja össze.

II.21. ábra - A szerves rézvegyületek fontosabb helyettesítéses reakciói

1,4-Konjugalt addíciók

Az α,β-telítetlen oxovegyületek rézorganikusokkal úgy reagálnak, hogy az új szén-szén kötés a karbonilcsoporthoz képest β-helyzetben jön
létre. Az alkáli-alkilokkal vagy Grignard-reagensekkel katalitikus mennyiségű rézsó jelenlétében végzett reakció hozama sokszor a bázikus
magnéziumvegyület miatt nem megfelelő. Ilyenkor érdemes sztöchiometrikus mennyiségű rézvegyülettel dolgozni. Szükség esetén ez utóbbi
reagensek reaktivitása Lewis-sav hozzáadásával is fokozható. A 22. ábra a vinilcsoport 3,5,5-trimetil-ciklohex-2-en-1-onra történő bevitelének
különböző rézorganikus reagensekkel megvalósítható változatait mutatja be. A reakciók termelése erősen függ a kuprát és a segédanyag
minőségétől.
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II.22. ábra - A3,5,5-trimetil-ciklohex-2-en-1-on 1,4-konjugált addíciós reakciójának termelése a reagens minőségének
függvényében

Megjegyzés: Az 1,4-konjugált addíció közvetlen terméke egy réz-enolát, ami elektrofilekkel vagy az oxigénen, vagy az enolát β-
szénatomján reagálhat és így értékes termékek állíthatók elő [85]. A tandem reakció sikere a szubsztrátumtól, az elektrofil minőségétől és a
reakciókörülményektől függ. Jó eredményt értek el akkor, ha a réz-enolátot először cinkszármazékká alakították, mert ilyenkor az elektrofil
reagens döntően az α-szénatomhoz kapcsolódik.

Addíció C-C hármas kötésre

A rézorganikus reagensek és az alacsonyabb rendű kuprátok készségesen addícionálódnak terminális alkinekre. A reakció sztereoszelektív, a cisz-
addukt keletkezik, amiből elektrofilekkel a konfiguráció megtartásával lehet értékes cisz-alkénekhez jutni (II.81. egyenlet) [86].

(II.81.). ábra -

II.3.5. A poláris fémorganikus vegyületek gyakorlati alkalmazása
A II.3. fejezetben bemutatott szerves fémvegyületek közül a gyakorlatban legelterjedtebben a lítiumorganikus vegyületeket és a Grignard-reagenseket
használják.

A szintézisekhez esetleg szükséges szuperbázisokat ugyancsak lítiumorganikus vegyületekből in situ készítik. A reakciók gyakorlati
megvalósításához minden esetben száraz, peroxidmentes oldószereket kell használni. Laboratóriumi méretekben sokszor dietil-étert alkalmaznak,
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de ezt alacsony forráspontja miatt az iparban nem kedvelik, ott inkább tetrahidrofuránt, toluol-tetrahidrofurán elegyeket, metil-terc-butil-étert, vagy
szénhidrogén oldószereket (hexán-oktán elegyek, ciklohexán, toluol) használnak.

Megjegyzés: Az éter típusú oldószerek abszolutizálását laboratóriumi méretben úgy végzik, hogy a frissen desztillált, kálium-hidroxiddal
előszárított és réz(I)sóval peroxidmentesített oldószerbe nátriumdrótot sajtolnak, majd kevés benzofenont adnak hozzá. A benzofenon a
nátriummal intenzív kék színű benzofenon-ketilt (gyökanion) alkot, jelezve, hogy még van szabad nátriumfelület, vagyis már nincs több
nedvesség az éterben. A kékszínű oldatból inert atmoszféra alatt víz- és peroxidmentes étert vagy tetrahidrofuránt lehet ledesztillálni.

A levegő és a nedvesség kizárása érdekében inertgáz-atmoszféra szükséges. Ez legtöbbször száraz nitrogén, amit kis túlnyomással folyamatosan
átáramoltatnak a készülékeken. A túlnyomásnak köszönhetően még a készülék felnyitása vagy tömítetlenség esetén sem kerülhet nedves levegő a
rendszerbe. Preparatív laboratóriumi munkákhoz ezt az ún. Schlenk-technikát úgy lehet alkalmazni, hogy a készülék levegőző nyílását pl. higanyzáras
(vagy olajjal töltött) buborékolóval szerelik fel. A felesleges nitrogén átbuborékol a folyadékzáron, de az alkalmazott folyadék hidrosztatikai
nyomásának megfelelő túlnyomás biztosítható az üvegkészülékben. A fémorganikus vegyületekkel végzett ipari munkához alkalmas reaktor víz- és
oxigénmentesítő rendszerének vázlatát a II.23. ábra mutatja be [87].

II.23. ábra - Fémorganikus reakciók reaktorának víz- és oxigénmentesítő rendszere

Megjegyzés: Az ipari berendezésekben 20-40 mbar inertgáz-túlnyomást szoktak beállítani. A kapcsolási rajzon látható, hogy a reaktorokat
két, egymástól független, inert gázzal öblített rendszerhez csatlakoztatják (lélegző rendszer és biztonsági lefúvató rendszer). Mindkét rendszer
lejtősen kiképzett gerincvezetékéhez felülről kötik be a készülékeket, hogy az esetlegesen áthabzó reakcióelegy vagy kondenzáló oldószergőz
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ne tudjon befolyni a másik reaktorba. A reaktorok reflux hűtőjét célszerű legalább –40°C-os hűtőfolyadékkal üzemeltetni, ha el akarjuk kerülni az
alacsony forráspontú oldószerek (tetrahidrofurán, hexán, stb.) áramló nitrogén általi jelentős kihordását.

II.3.5.1. A butil-lítium tulajdonságai és kezelése
A butil-lítium ipari szintéziséről már volt szó (II.21. egyenlet). A lítiumvegyületek közül hosszú ideig ezt az egyet állították elő nagyipari méretben,
de ma már mindhárom butil-lítium izomer, sőt a hexil-lítium szénhidrogén oldószerben készült oldata is kapható. Ez utóbbinak az az előnye, hogy
a metallálási reakcióban nem bután, hanem hexán keletkezik, amely magasabb forráspontja révén könnyen visszatartható a reaktorban, és ezzel
elkerülhető a légkör szennyezése.

A butil-lítium termikusan nem stabilis, hosszabb állás közben β-eliminációs reakcióban lítium-hidrid hasad ki belőle. A három izomernél a stabilitás a
tercier> normál>szekunder sorrendben csökken. A szek-butil-lítium 12%-os izopentános oldatában 20 °C-on a hatóanyag 0,05%-a bomlik el 24 óra
alatt. A bomlás éteres oldatban nagyságrendekkel gyorsabb, de itt nemcsak önbomlásról van szó, hanem az oldószer is reagál a lítiumorganikus
vegyülettel (tetrahidrofuránban 0 °C-on a butil-lítium felezési ideje 24 óra, lásd még a II.32. egyenletet is). Ezért a butil-lítiumot szénhidrogén
oldószerrel készült oldat formájában szokás tárolni és az étert vagy tetrahidrofuránt közvetlenül a reakció beindítása előtt célszerű hozzáadni.

Sok esetben szükség lehet a butil-lítium-oldat alkil-lítium-tartalmának meghatározására is. Erre a legegyszerűbb eljárás a „kettős titrálás módszere”.
Először a butil-lítium-oldat ismert térfogatú részét vízzel hidrolizálják és a vizes oldat lúgtartalmát sósav mérőoldattal megtitrálják. A fogyás azzal a
lítium-hidroxid-mennyiséggel arányos, ami a butil-lítiumból és a lítium-hidridből együttesen képződött (II.82./1 egyenlet, összbázicitás). Ezután a butil-
lítium-oldat ismert mennyiségét száraz, inert atmoszférában feleslegben vett 1,2-dibróm-etánnal, vagy más gyorsan reagáló halogénvegyülettel viszik
reakcióba. A butil-lítium végső soron lítium-bromiddá és butil-bromiddá alakul, míg a lítium-hidridből az elegy vizes hidrolízise után lítium-hidroxid
lesz (II.82./2 egyenlet). Ennek savas titrálásával megkaphatjuk a lítium-hidrid-mennyiséggel arányos maradék bázicitást. A két titrálás különbsége
arányos a valódi butil-lítium-tartalommal. Hasonló módon a Grignard-reagensek koncentrációja is meghatározható.

(II.82.). ábra -

II.3.5.2. Szintetikus alkalmazások
Báziskatalizált polimerizáció

A butil-lítium első és napjainkig is legnagyobb léptékű felhasználója a polimerkémiai ipar. Az 1950-es években figyeltek fel arra, hogy a butil-lítium
katalizálja az izoprén cisz-szelektív polimerizációját. A nagymértékű sztereoszelektivitásnak köszönhetően az így előállított műgumi rugalmassága
közel áll a természetes gumiéhoz (II.83. egyenlet).
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A 100 g monomerhez adott 0,1-0,2 mol butil-lítium indítja a reakciót. Az első lépés a butil-lítium addíció. A keletkező új lítiumvegyület a butil-lítiummal
azonos reaktivitása és a jelenlévő izoprénnel mindaddig reagál, amíg valamilyen lezáró reakció (pl. alkohol vagy víz hozzáadás) el nem bontja a
„élő polimernek” a lítiumorganikus részét.

A sztirol-butadién kopolimerek előállításában ugyancsak alkil-lítiumot használnak és a világon előállított évi kb. 10 millió tonna műgumi 55-60 %-
a ilyen polimer.

(II.83.). ábra -

Gyógyszerhatóanyagok, finomkémiai intermedierek szintézise

A hormonhatású szteroidok (pl. a Mesterolone) szintézisében régóta ipari méretben használják a metil-lítiumot metilezésre. A reagens Cul
jelenlétében 1,4-konjugált addícióval kapcsolódik a szteránváz „A” gyűrűjéhez [88] (II.84. egyenlet).

(II.84.). ábra -

Megjegyzés: A szteránvázas gyógyszerek előállításakor a metil-lítium mellett elterjedten használják a lítium-acetilidet is etinilcsoport beépítésére
(pl. a 17α-etinil-ösztradiol éterszármazékainak a szintézisében).

A tiofén butil-lítiumos lítiálásakor 2-lítio-tiofén keletkezne, de a Cetiedil nevű értágító szintézisében a 3-as helyzetben helyettesített tiofénre van
szükség. Ilyenkor a halogén-lítium kicserélési reakció alkalmas módszer a megfelelő lítiumvegyület előállítására (II.85. egyenlet). A reakció egyben
arra is példa, hogy a tiofén lítium-vegyületeiben kovalens szén-fém kötés található, mert ha ez ionos lenne, akkor a 3-lítio-tiofén a termodinamikailag
stabilisabb 2-lítioszármazékká izomerizálna. A reakciót –70 °C-on valósítják meg, mert magasabb hőmérsékleten a 3-lítio-tiofén gyűrűfelnyílással
elbomlana [89].
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(II.85.). ábra -

A szuperbázisok szintetikus alkalmazásának szép példája a szantálfa egyik illatanyagának, az α-szantallolnak az egy reakcióelegyben megvalósított
négylépéses szintézise (II.86. egyenlet) [90]. A szintézissor arra is felhívja a figyelmet, hogy a szuperbázisok regio- és sztereoszelektív
metallálószerek. Az allil-kálium szerkezeti egységet tartalmazó vegyületek mindig az endo térállást preferálják és így meghatározzák a reakcióban
keletkező alkének konfigurációját.

A szintézis a 2-metil-butén és LiC-KOR reakciójával indul. Tetrahidrofuránban, –75 °C-on az endo-2-metil-butenil-kálium keletkezik, amely a megfelelő
jódvegyülettel α-szantallénné alakul. Ezt nem nyerik ki, hanem ugyanabban a reakcióelegyben LiC-KOR-reagenssel metallálják. A kálium speciális
endo-preferenciája itt is megnyilvánul, mert a dimetoxi-fluoroborát elektrofil hozzáadása és a lúgos peroxidos hidrolízis után a termék a természetes
α-szantallol (Z-izomer), amit tisztítás után 46 %-os össztermeléssel kaptak meg.

(II.86.). ábra -

Megjegyzés:Α kálium endo-preferenciáját felhasználták különböző, a növényvédelemben használatos rovarhormonok (feromonok) allil-kálium-
származékokból kiinduló sztereoszelektív szintézisében is [91].

A Grignard-reagensek gyakorlati alkalmazása olyan szerteágazó, hogy az ipari és laboratóriumi gyakorlatban megvalósított szintézisek felsorolása
is meghaladná a könyv terjedelmét. Az utóbbi években a kutatások fő iránya a Grignard-vegyületek enantioszelektív reakcióinak fejlesztése. Ezek
közül egy igen hatékony, a gyakorlatban jól alkalmazható eredményt szemléltet a II.24. ábra.



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

170

Megjegyzés: A simaizomgörcsöt oldó hatású Halidor eredeti magyar gyógyszerkészítmény. Szintézisének kezdő lépése, a cikloheptanon és
benzil-magnézium-klorid reakciója, egyike volt az első, nagyipari méretben megvalósított Grignard-reakcióknak hazánkban. A Grignard-reagenst
eredetileg dietil-éteres oldatban készítették el, és ebben a közegben történt az addíció is. [92].

II.24. ábra - Grignard-reagensek enantioszelektív addíciója prokirális oxovegyületekre TADDOL jelenlétében
(Ar=fenil-, 2-naftilcsoport)

Az optikailag aktív tercier alkoholok előállítására szolgáló eljárás lényege az, hogy az alkil-magnézium-halogenid addícióját a természetes (optikailag
aktív) borkősavból készített ligandum (TADDOL) magnézium-bromid sójának jelenlétében –100 °C-on tetrahidrofuránban valósítják meg. A kilenc
órás kevertetés után felmelegített és elhidrolizált reakcióelegyből 99%-os enantiomerfelesleggel kapták meg a tercier alkoholt [93]. A TADDOL
sokoldalúan felhasználható királis ligandum és napjainkban is vizsgálják újabb származékait és azok alkalmazási lehetőségeit [94].

Irodalmi hivatkozások

Író (Szerző) Szerkesztő Kiadás
dátuma Mű címe Kiadás

helye Kiadó Oldalszám

1. M. Schlosser M.
Schlosser 1994

Organoalkali
Reagents in

Organometallics
in Synthesis

John Wiley 7-9

2.

M.E.H.
Howden, A.
Maercker,
J. Burdon,

J.D. Roberts

1966 J. Am. Chem.
Soc, 88 1732



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

171

3. J. Hartmann,
M. Schlosser 1976 Helv. Chim.

Acta, 59 453

4. C.A. Brown 1974. J. Org.
Chem., 39 1324 és 3913

5. H. Gilman,
T.S. Soddy 1957 J. Org.

Chem., 22 565

6.
C.W.

Kamienski,
D.L. Esmay

1960 J. Org.
Chem., 25 1807

7.
C.

Giankespro,
G. Sleiter

1979 J. Prakt.
Chem., 321 876

8. A.A. Morton,
HA.Newey 1942 J. Am. Chem.

Soc, 64 2248

9.

A.A. Morton,
M.L. Brown,

M.E.T.
Holden, R.L.

Letringer,
E.E. Magat

1945 J. Am. Chem.
Soc, 67 21224

10. J. Stapersma,
G.W. Klumpp 1981 Tetrahedron,

37 187

11.

E.
Grovenstein,

E.R
Blanchard,

D.A. Gordon,
R.W.

Stevenson

1959 J. Am. Chem.
Soc, 81 4842

12. B. Mudryk,
T. Cohen 1991 J. Am. Chem.

Soc, 113 1866

13. B. Mudryk,
T. Cohen 1991 J. Org.

Chem., 56 5760



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

172

14. A.A. Morton,
EJ. Lampher 1958 J. Org.

Chem., 23 1636

15.

K.
Freudenberg,
F. Klinck, E.
Flickinger,
A Sobek

1939
Ber. Dtsch.

Chem.
Ges., 72

217

16.

K. Ziegler,
B. Schnell

K. Ziegler,
H. Dislich

1924

1957

Liebigs Ann.
Chem., 437

Chem. Ber., 90

227

1107

17. C.G. Screttas,
I.C. Smonou 1988 , J. Organomet.

Chem., 342 143

18. M. Berthelot 1866
Ann. Chim.

Phys.
(Paris) [4]

Paris 9, 385

19. A. Bosch,
R.K. Brown 1964 Can. J.

Chem., 42 1718

20. V.
Rautensrauch 1975 Angew.

Chem., 87 254

21. L. Hackspill,
R. Rohmer 1943 C.R. Acad.

Sci. [2] 217, 152

22.

W. Schlenk,
E. Marcus

K. Lempert

1914

1976

Berichte, 47

Szerves Kémia
Budapest Műszaki

Könyvkiadó

1664

216-218

23.
D. Bryce-
Smith, E.E.

Turner
1953 J. Chem. Soc 861

24.
G.J.

McGarvey,
M. Kimura

1985 J. Org.
Chem., 50 4655



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

173

25. M. Schlosser,
M. Stähle

1982

1982

Angew.
Chem., 94

Angew.
Chem. Int.

Ed. Engl, 21

142

145

26. L. Lochmann,
J. Trekoval 1975 J. Organomet.

Chem., 99 329

27.
A. Maercker,
W. Berkulin,
R Schiess

1983

1983

Angew.
Chem., 95

Angew.
Chem. Int.

Ed. Engl, 22

248

246

28.

A. Krief, W.
Dumont, Μ.

Clarembeau,
E. Badaoui

1989 Tetrahedron,
45 2023

29. R Schorigin
1908

1910

Ber. Dtsch
Chem.

Ges., 41

Ber. Dtsch
Chem.

Ges., 43

2723

1938

30. M. Schlosser M.
Schlosser 1994

Organoalkali
Reagents in

Organometallics
in Synthesis

John Wiley 71

31.

P. Beak, A.
Basu, D. J.
Gallagher,
Y.S. Park

1996 AccChem.
Res., 29 552



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

174

32.
L. Lochmann,

J. Pospísil,
D. Lim

1966 Tetrahedron
Lett.,7 257

33. M. Schlosser 1967
J.

Organometal.
Chem., 8

9

34. M. Schlosser 1988 Pure Appl.
Chem., 60 741

35. A. Mordini V.
Snieckus 1992

Sodium and
Potassium

in Advances
in Carbanion

Chemistry

Greenwich Jai Press 2. fejezet

36. C. Margot 1985 Tetrahedron
Lett., 26 1035

37. P. Caubere 1993 Chem.
Rev., 93 2317

38.
F. Faigl, E.
Marzi, M.
Schlosser

2000
Chemistry,
A European
Journal, 5

771

39. V. Snieckus 1990 Chem.
Rev., 90 879

40. V. Snieckus V.
Snieckus 1992

Lithium in
Advances in
Carbanion
Chemistry

Greenwich Jai Press 1. fejezet

41.

F. Faigl, K.
Fogassy,

A. Thurner,
L. Lopata,
I. Hargitai,

L. Tőke

1997 Tetrahedron,
53 4883



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

175

42.
W. Bauer,

P.v.R.
Schleyer

1989 J. Am. Chem.
Soc, 777 7191

43. Y. Pocker,
R.F. Buchholz 1981 J. Am. Chem.

Soc, 93 2905

44.

R.
Schwesinger,

K. Piontek,
W. Littke, H.
Prinzbach

1985 Tetrahedron
Lett., 26 1201

45.

L. Tőke, I.
Bittér, B.

Ágai, Z. Hell,
E. Lindner,
K. Tóth, M.
Horváth, Á.
Szöllősy, S.
Harfouch,
E. Pungor

1988
Justus Liebigs
Annalen der
Chemie 761

186.777
számú magyar
szabadalom,

PCT/
HU82/00034
szabadalom

(Anglia, Dánia,
Hollandia,

Japán,
NSZK, Svájc,
Oroszország,

USA)

46.
D. Plavsic,
D. Srzic,

L. Klasinc
1986 J. Phys.

Chem., 90 2075

47

J.L. Atwood,
T. Fjelberg,

M.F. Lappert,
T. Luong-

Thi, R. Shakir,
AJ. Thorne

1984
J. Chem.

Soc. Chem.
Commun.

1163

48.

E.Weis, T.
Lambertsen,
B. Schuber,

J.K.

1990 Chem.
Ber., 123 79



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

176

Cockroft, A.
Wiedemann

49.

E. Weis, T.
Lambertsen,
B.Schuber,

J.K. Cockroft

1988 J. Organomet.
Chem., 358 1

50. E. Weis,
H. Köster 1977 Chem.

Ber., 110 717

51.

E. Weis, S.
Corbelin,

J.K. Cockroft,
A.N. Fitch

1990 Chem.
Ber., 123 1629

52.

M.A. Benő,
Η. Hope,

M.M. Olstead,
P.P. Power

1985 Organometallics,
4 2117

53.

U.Schubert,
W.

Neugebauer,
P. von R.
Schleyer

1982
J. Chem.

Soc. Chem.
Commun.

1184

54.
L.M.

Jackman, L.M.
Sharmoutzos

1984 J. Am. Chem.
Soc, 106 4627

55. G. Wittig,
R. Polster 1956 Liebigs Ann.

Chem., 599 13

56. M. Schlosser,
F. Faigl 1994 Tetrahedron,

50 2071

57. B. Weidmann,
D. Seebach 1983

Angew.
Chem. Int.

Ed. Engl, 22
31

58. F. Faigl, M.
Schlosser 1991 Tetrahedron

Lett., 32 3369



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

177

59. B.J. Wakefield 1990

Organolithium
Methods (Best

Synthetic
Methods
sorozat)

Academic
Press 125-149

60. J.M. Ηοοκ,
L.N. Mander 1986 Nat. Prod.

Reports, 3 35

61.
J. Μ.

Borwn, S.
Κ. Amstrong

V.
Snieckus 1992

Magnesium
in Advances
in Carbanion

Chemistry

Greenwich Jai Press 3. fejezet

62. C. Walling 1991 Acc. Chem
Res., 24 255

63.
N.N.

Greenwood,
A. Earnshaw

1999

Az elemek
kémiája
(magyar
fordítás),
I. kötet

Budapest Nemzeti
Tankönyvkiadó 168

64.
G.E. Coates,
F. Glockling,
N.D. Huck

1952 J. Chem. Soc 4496

65. P. Jutzi,
N. Burford 1999 Chem.

Rev., 99 969

66.

G-J.M. Gruter,
G.P.M.v.Klink,

O.S.
Akkerman, F.
Bickelhaupt

1995 Chem.
Rev., 95 2405

67.

J. Mravik,
Zs. Böcskei,

K. Simon,
F. Elekes,
Z. Izsáki

1998 Chem.
Eur. J., 4 1621



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

178

68.

T. Imamoto,
N. Takiyama,
K. Nakamura,
T. Hatijima,
Y. Kamiya

1989 J. Am. Chem.
Soc, 111 4392

69. B.E. Rossiter,
N.M. Swingle 1992 Chem.

Rev., 92 771

70.

J. Touet, C.
Le Grumelec,

F. Huet,
E. Brown

1993 Tetrahedron:
Asymmetry, 4 1469

71. J. Deberitz 1993 Lithium Landsberg
Verlag
modern

Industrie Ag.

72. F. Andrási,
J. Körösi

L. Tőke,
L. Szeghy 1992

A központi
idegrendszer
gyógyszerei,

Gyógyszerkémia

Tankönyvkiadó 5. Fejezet

73.

J.W. Right,
MJ. Natan,

F.M.
MacDonnel,

D.M.
Raltson, T.V.
O’Halloran

1990 Prog. Inorg.
Chem., 38 323

74.
K. Soai, T.
Konishi,

T. Shibata
1999 Heterocycles,

51 1421

75.

R-J. Láng,
M.J.C.M.v.
Hooijdonk,

L. Brandsma

1998 Tetrahedron,
54 2953



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

179

76.
N.P.

Pavletich,
C.O. Pabo

1993 Science, 261 1701

77.
N.N.

Greenwood,
A. Earnshaw

1999

Az elemek
kémiája
(magyar
fordítás),
III. kötet

Budapest Nemzeti
Tankönyvkiadó 1643

78.
S. Kharash,

P.O.
TawneyM

1941 J. Am. Chem.
Soc, 63 2308

79.
E. Nakamura,
K. Sekiya, M.
Arai, S. Aoki

1989 J. Am. Chem.
Soc, 111 3091

80.
H. Gilman,

R.G. Jones,
L.A. Woods

1952 J. Org.
Chem., 17 1630

81. L. Hámon,
J. Levisalles 1989 Tetrahedron,

45 489

82. B.H. Lipshutz 1987 Synthesis 325

83.
B.H. Lipshutz,
E.L. Ellsworth,
T.J. Siahaan

1989 J. Am. Chem.
Soc, 111 1351

84. B.H. Lipshutz 1989 Synlett. 119

85.
M.J.

Chapdelain,
M. Hucle

1990 Org. React., 38 225

86. J.F. Normant,
A. Alexakis 1981 Synthesis 841

87. F. Totter, P.
Rittmeyer

M.
Schlosser 1994

Organolitium
Compounds
– Industrial
Applications

John Wiley 2. Fejezet



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

180

andHandling in
Organometallics

in Synthesis

88. R. Philipson,
E. Kaspar

DE 2 046 640
számú német
szabadalom

(Schering,
1970), C.A.: 76
154025 (1972)

89.
L. Brandsma,

H.D.
Verkruijsse

Preparative
Polar

Organometallic
Chemistry,

 Vol. 1.

Springer 1987

90. M. Schlosser,
G. Zhong 1993 Tetrahedron

Lett., 34 5441

91.
E. Morét, O.
Desponds,

M. Schlosser
1991 J. Organomet.

Chem. 409 83

92. G. Egri 1995

Gyógyszerkémiai
technológia,

egyetemi
jegyzet

Műegyetemi
Könyvkiadó 160

93. B. Weber,
D. Seebach 1992 Angew.

Chem., 104 96

94.

D. Seebach,
A. Pichota,

A.K.
Beck, A.B.
Pinkerton,
T. Litz, J.

Karjalainen,
V. Gramlich

1999 Org. Letters, 1 55



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

181

II.4. Kovalens fémorganikus vegyületek
II.4.1. A 13. csoport elemeinek szerves vegyületei

A bórcsoport (B, Al, Ga, In, TI) elemei közül a bór és az alumínium szerves származékainak kémiája rendkívül gazdag és szerteágazó. A csoport
többi tagjának szerves vegyületeit ezidáig csak kevesen tanulmányozták.

II.4.1.1. Szerves bórvegyületek

A csoport elemei közül a bór az egyetlen nemfémes elem, de különleges tulajdonságai és a bórvegyületek fémorganikus reakciókban betöltött szerepe
miatt érdemes röviden, a teljesség igénye nélkül áttekinteni ezt a területet.

Megjegyzés: A boránok kémiája Stock vizsgálataival 1912-ben indult fejlődésnek. A nagyszámú új vegyület vizsgálatakor derült fény arra,
hogy ezek teljesen új, addig nem is sejtett szerkezeti alapelvek szerint épülnek fel. A kutatások nagyban hozzájárultak az MO („Molecular
Orbital”) elmélet fejlesztéséhez és a kémiai kötés problémáinak újszerű megvilágításához. A boránkémia területén kifejtett munkásságáért 1976-
ban Lipscomb, 1979-ben pedig Brown kapott Nobel-díjat. A többezer polihedrális boránt struktúrájuk szerint kategorizálják. A closo-boránok
összegképlete ΒnΗn+2és ncsúcsú poliéderes szerkezetük van. A nido-boránokban (ΒnΗn+4) az n+1 csúcsú poliéder egyik csúcsa „üres”. Az
arachno-boránok(BnHm+6) esetében pedig n+2 csúcsú poliéder 2 csúcsa „üres”.

A szerves bórvegyületeket szerkezetük alapján a következő főbb csoportokba sorolhatjuk:

A. A szerves boránok (formálisan a BH3 származékai), összetételük lehet R3B, R4B–, RnBX3–n. Ha X = halogén, szerves bórhalogenidekről, ha X
= H, szerves bórhidridekről beszélünk.

B. Bór-heterociklusok: a telített vegyületeket boracikloalkánoknak, a telítetlen kötéseket tartalmazókat boracikloalkéneknek, illetve boraréneknek
nevezik. (A telített, egy bóratomot tartalmazó ciklusok nevei a következők: öttagú gyűrű = borolán, hattagú gyűrű = borinán, héttagú gyűrű =
borepán.)

C. Poliéderes organobór vegyületek: karboránok és heterokarboránok.

Előállítási módszerek

A szerves boránok szintézisére a II.2. fejezetben bemutatott általános módszerek közül a metatézis (II.8 és II.87. egyenletek) és a hidroborálás (II.12.
és II.88. egyenletek) alkalmazhatók.
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(II.87.). ábra -

(II.88.). ábra -

Fontos megjegyezni, hogy a II.88. reakcióban az anti-Markovnyikov-szabály érvényesül. A hidroborálás nagyjelentőségű reakció. Királis dialkil-
bórhidridekkel, pl. a diizopinokámfenil-boránnal (Ipc2BH) optikailag aktív bórvegyületeket lehet előállítani (II.89. egyenlet), amelyek további reakcióival
értékes optikailag aktív vegyületek nyerhetők [1].

(II.89.). ábra -

A szerves bórhalogenidek „metatézissel” és „haloborálással” is előállíthatók (II.90. egyenlet).

(II.90.). ábra -

A bórheterociklusok szintézise bifunkciós vegyületekből kiindulva szintén metatézissel vagy hidroborálással valósítható meg (II.91. és II.92.
egyenletek).
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(II.91.). ábra -

(II.92.). ábra -

Olyan bórheterociklusok is ismertek, amelyekben a gyűrű csak B-O (boroxinok) vagy B-N (borazinok) kötéseket tartalmaz. Az előbbire mutat példát
a II.93. egyenlet.

(II.93.). ábra -

A karboránok olyan vegyületek, amelyekben a poliéderes szerkezetű borán egykét BH’-csoportját a vele izoelektronos szerkezetű CH-csoport
helyettesíti (II.94. egyenlet).

(II.94.). ábra -

A II.94. reakció terméke a dikarba-closo-dodekaborán orto-izomerje, amely 600 °C-on a meta-izomerréalakul át (II.25 ábra).

II.25. ábra - Karborán termikus izomerizációja ( a • a szénatomokat jelöli)
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Megjegyzés: A karboránok az 1960-as években az USA-ban közzétett, korábban titkos kutatási eredmények révén váltak ismertté. Az eddig
vizsgált karboránok többsége két szénatomot tartalmaz. Ezek közül általában az a legstabilisabb, amelyben a szénatomok a legtávolabb
helyezkednek el egymástól. Újabban olyan származékokat is szintetizáltak, amelyekben a karborán-anionok fémhez (Fe, Co, stb.) kapcsolódnak.

Szerkezeti sajátosságok, reakciók

A kis polaritású B-C kötés miatt a trialkil(aril)-boránok hidrolízisre általában nem érzékenyek, de könnyen oxidálhatók, sőt az illékonyabb származékok
pirofórosak. Elektronküldő helyettesítők a B-C kötésnek kettős kötés jelleget kölcsönözhetnek.

Az R3B szerkezetű vegyületek általában monomerek. A BH3 polimereket képez és az organobór-hidridek polimerjeiben mindig hidridhidak kötik
össze a molekulákat.

Megjegyzés: A szimmetrikus B-H-B rezgéseket 1500-1600 cm–1 tartományban erős, 1850 cm–1-nél közepes IR abszorpciós sáv jelzi. A
terminális B-H csoportok rezgési IR abszorpciója 2500-2600 cm1-nél jelentkezik.

KITEKINTÉS

A szerves bórvegyületek 11B NMR-spektroszkópiája

A két természetes bórizotóp közül a 10B (I=3) 20 %, a 11B (I=3/2) 80% gyakoriságú. Az utóbbi izotóp NMR-spektroszkópiai szempontból kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik, ezért szinte kizárólag a 11B NMR-spektroszkópiát használják napjainkban. A bórvegyületek kémiai eltolódás
tartománya 250 ppm széles sávot ölel fel. Referenciaként a BF3.Et2O jelét szokás választani (δ=0).

Megfigyelték, hogy az R3B szerkezetű vegyületek 11B-spektrumában a kémiai eltolódás jól korrelál az izoelektronos karbéniumionok 13C NMR-
spektrumban mért eltolódásértékeivel. A bór kémiai eltolódását nagymértékben befolyásolja a koordinációs állapot és a helyettesítők minősége.
Ez utóbbiaknál nemcsak a σ-kötésben lévő csoport elektronegativitása, hanem π-donor képessége is döntő lehet. Például az Et2BCl és Et2BF
molekulákban a 11B jel 80, illetve 60 ppm körül található, mert a fluor erősebb π-karakterű kötést létesít a bórral, mint a klór. Lewis-bázisok
koordinációjakor (oldószer, komplexképző) a jel szintén a nagyobb térerő irányába tolódik el.

A karboránok 11B jelei a +53 és –60 ppm közötti tartományban találhatók. A széles jelek többszörös B,B és B,H csatolásoknak tulajdoníthatók. A
spin-spin csatolási állandók (lJ(11B,1H)) terminális B-H esetén 100-200 Hz, hidridhídban (B-H-B) 30-60 Hz nagyságrendűek.

A szerves bórvegyületek kémiai reakciói, alkalmazásuk rendkívül szerteágazó. Az organobór-halogenidek pl. számos más bórvegyület szintézisének
kiindulási anyagai lehetnek (II.95. egyenlet).
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(II.95.). ábra -

A hidroborálási reakciók általában syn-szelektívek és a kapott bórvegyület számos termékké átalakítható (II.96. egyenlet).

(II.96.). ábra -

A királis boránokkal megvalósítható enenatioszelektív szintézisek egyik iskolapéldája az optikailag aktív 1-fenil-etanol előállítása acetofenonból (II.97.
egyenlet, Ipc: izopinokámfenil-csoport, lásd a II.89. egyenletben).

(II.97.). ábra -

Megjegyzés: A poláris fémorganikus szintézisek egyik gyakran használt reagense a trialkoxi-borán (vagy a dialkoxi-bór-fluorid), amely az
alkálifém helyére beépülve C-B kötést alakít ki. Ez a kötés oxidatív hidrolízissel bontható és ilyenkor retencióval OH-csoport lép be a bór helyére
(lásd például az α-szantallol szintézisében, II.86. egyenlet). A szerves bórvegyületek egy másik továbbalakítási lehetősége a bór cseréje
átmenetifémre (transzmetallálás). Az így keletkező komplexek sokoldalú továbbalakítást tesznek lehetővé (lásd IV.2.2.1.)
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II.4.1.2. Az alumínium szerves vegyületei
Az alumínium a csoport első eleméhez hasonlóan R3A1 és RnAlXm (X = halogén, oxigén, hidrogén) típusú vegyületeket képez. Az R3A1 összegképletű
vegyületek reakcióképes színtelen folyadékok, vagy alacsony olvadáspontú szilárd anyagok (kovalens M-C kötés), amelyek levegőn öngyulladók
és vízzel is hevesen reagálnak.

Megjegyzés: Az alumínium-vegyületek már több mint száz éve ismertek, de csak K. Ziegler 1950-es években végzett kutatásai irányították erre
a területre a fémorganikus kémiával foglalkozó szakemberek figyelmét. Ziegler és Natta 1955-ben valósították meg az etén alacsony nyomású
polimerizációját trietil-alumínium és átmenetifém-halogenid keverékét tartalmazó katalizátorukkal. Ezért a munkájukért 1963-ban kémiai Nobel-
díjat kaptak.

Előállítás

Azáltalánosan használható módszerek közül a szerves alumíniumvegyületeket kicserélődési reakcióval, nevezetesen szerves higanyvegyületek
transzmetallálásával lehet előállítani (II.98. egyenlet).

(II.98.). ábra -

A metatézis is alkalmas reakció triaril- (vagy alkil) alumínium szintézisére (II.99. egyenlet).

(II.99.). ábra -

Az ezer tonnás nagyságrendű ipari gyártásra két eljárást dolgoztak ki. Az egyik változat szerint alumíniumból és szerves halogénvegyületből
(pl. metil-kloridból) indulnak ki. A katalitikus mennyiségű A1C13 vagy Al2Me6 jelenlétében először szeszkviklorid képződik, amely egyensúlyi
folyamatban diszproporcionálódik. A dialkil-alumínium-kloridot folyamatosan kidesztillálják, majd nátriummal a trimetil-alumínium dimerjévé alakítják
(II.100.egyenlet).

(II.100.). ábra -
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Ziegler direkt eljárása szerint azt használják ki, hogy az alumínium készségesen reagál hidrogénnel és alkénekkel. A fémet először hidrogénnel
reagáltatják R3A1 jelenlétében, majd a dialkil-alumínium-hidridet addícionálják eténre (II.101. egyenlet).

(II.101.). ábra -

A hidroaluminálás reverzíbilis reakció. Az R2A1-H addíciós készsége az alkil-csoport minőségétől függ, míg az alkén reaktivitása az R2C=CH2< R-
CH=CH2< CH2=CH2 sorrendben nő. Ezért pl. tri(izo-butil)-alumíniumból nyílt láncú terminális alkén jelenlétében egyenes láncú trialkil-alumínium
állítható elő.

Szerkezet, koordináció, kémiai tulajdonságok

A bórvegyületekkel ellentétben az trialkil-alumínium mind szilárd állapotban, mind szénhidrogén oldószerekben dimerképzésre hajlamos. A trimetil-
alumínium még gázfázisban is dimerek és monomerek egyensúlyi elegye. A dimert metilhidak tartják össze (II.26. ábra).

Az oldatban lévő trimetil-alumínium dimereken belül a terminális és hídkötésű metilcsoportok helyet cserélhetnek egymással. Az egyensúlyi folyamat
1HNMR-mérések szerint szobahőmérsékleten gyors, a koaleszcencia hőmérséklet –25 °C. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy az RR’R”A1
összetételű vegyületek az asszociátumokban intermolekuláris alkilcsoport cserére is hajlamosak, ezért a három különböző helyettesítőt tartalmazó
trialkil-alumínium nem állítható elő tisztán (II.102. egyenlet).

II.26. ábra - A trimetil-aluminium dimerek szerkezete

(II.102.). ábra -



II. A FŐCSOPORTBELI FÉMEK
SZERVES SZÁRMAZÉKAI

188

A szerves alumíniumvegyületek asszociátumaiban a különböző csoportok, heteroatomok eltérő mértékben törekednek hídképző pozícióba. A
heteroatomon keresztül kapcsolódó ligandumok között R2N>RO>Cl>Br az affinitási sorrend. A szénatomon keresztül áthidaló ligandumokban
az alkilcsoportok kötésképző hajlama a Me>Et>iPr>tBu sorban változik, míg a π-elektronok közreműködésével létrejövő áthidalás stabilitása az
alkinil>fenil sorrendben csökken. Megjegyzendő, hogy a dialkil-alumínium-hidridek erős hidridhidakat képeznek.

Az alumíniumvegyületek elektrofilekkel szembeni reakciókészsége az R3A1>R2AlX>RAlX2 sorrendben csökken, ezért a lehetséges három közül
sokszor csak egy C-Al kötés vesz részt a kémiai reakciókban. Az R3A1 kloroformmal, szén-tetrakloriddal robbanásszerű hevességgel reagál (halonnal
oltani tilos!).

Megjegyzés: A trietil-alumínium a többszörösen halogénezett metánszármazékokkal a CHC12 < CHC13<<CC14 sorrendben növekvő
hevességgel reagál. Szén-tetrakloriddal pl. erősen exoterm, öngerjesztő reakcióban Et2AlCl, EtAlCl2, C2H5C1, C2H4 és C2H6 keveréke keletkezik.
A gáz-halmazállapotú etén és etán nemcsak jelentős térfogatnövekedést, hanem a levegővel érintkezve tüzet is okoz, ezért a „Halonnal oltó”
készülékek trialkil-aluminium tüzek oltására alkalmatlanok [2].

A poláris fémorganikus vegyületekkel szemben a trialkil-alumínium készséggel addícionálódik izolált kettős kötésű alkénekre is. Ezt a reakciót
„karboaluminálásnak” szokás nevezni. A syn-szelektív addíció sebességmeghatározó lépése a dimer disszociációja monomerré (II.103. egyenlet).

(II.103.). ábra -

A dialkil-alumínium-hidridek ugyancsak addícionálnak kettős kötésekre, ez a „hidro-aluminálás”. Az alkének reakciókészsége az R-CH=CH-
R < R2C=CH2< R-CH=CH2< CH2=CH2 sorozatban nő és a regioszelektivitás mértéke (anti-Markovnyikov-orientáció) is szubsztrátumfüggő. A
hidroaluminálás előnye az, hogy az Al-C könnyebben hasítható, mint a B-C kötés, de az alumíniumvegyületek kemoszelektivitása kisebb, mint a
bórvegyületeké.

A trietil-alumínium egyik fontos felhasználása a Ziegler által kidolgozott eljárás lineáris polietilénszármazékok előállítására (II.104. egyenlet). Az
eljárással C20-as lánchosszúság érhető el, majd az alumíniumvegyületet oxigénbeékelődéssel alkoholáttá alakítják, amiből hidrolízissel hosszú
szénláncú lineáris alkoholokat nyernek, amelyek kiválóan hasznosíthatók felületaktív anyagok gyártásában (mosószerek, tenzidek).

(II.104.). ábra -
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Ha ugyanezt a reakciót propénből kiindulva valósítják meg, akkor csak a dimer keletkezik, amelyből metán kilépésével izoprént, a műgumigyártás
egyik legfontosabb alapanyagát lehet előállítani (II.105. egyenlet).

(II.105.). ábra -

Trialkil-alumínium-vegyületekkel a lítium- és magnéziumorganikus vegyületek is helyettesíthetők, pl. karbonil- vagy nitrilcsoportra történő addíciós
reakciókban [3].

Megjegyzés: Fontos tudni, hogy az alumínium trialkil- és triarilvegyületei rendkívül reakcióképes, színtelen, párolgó folyadékok, vagy alacsony
olvadáspontú szilárd anyagok. Levegőn öngyulladók, vízzel is hevesen reagálnak, ezért mindig inert atmoszféra alatt kell tárolni és használni
ezeket az anyagokat.

A szerves alumíniumvegyületek erős („hard”) Lewis-savak, az elektrondonorok komplexképző hajlama velük szemben a
Me3N>Me3P>Me2O>Me2S>Me2Te sorrendet követi. Lewis-sav karakterüknek köszönhetően az alumíniumorganikus vegyületek jó katalizátorai a
sztereoszelektív Claisen-átrendeződési reakcióknak is. A metil-alumínium-bisz(2,6-difenil-fenoxid) (jelölése: MAPH) katalizátorral pl. toluolban –20
°C-on sikerült gyors, E-szelektív átrendeződési reakciót megvalósítani (II.106. egyenlet) [4].

(II.106.). ábra -

Alkálifémek szerves vegyületeivel a trialkil-alumínium ionos szerkezetű „át-komplexeket” alkot (II.107. egyenlet). Ezek is polimereket képeznek, az
M-C-M’ hídszerkezetben a két fém felváltva helyezkedik el (2e3c kötések).
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(II.107.). ábra -

II.4.1.3. Α gallium, indium és tallium szerves vegyületei
A Ga, In és TI szerves származékainak gyakorlati jelentősége sokkal kisebb, mint a B- és Al-vegyületeké. A trimetil-galliumot és -indiumot újabban
speciális félvezetők előállítására használják, ugyanis magas hőmérsékleten arzinnal (AsH3) kezelve gallium-arzenid válik le vékony rétegben (II.108.
egyenlet).

(II.108.). ábra -

Megjegyzés: A talliumorganikus vegyületek szerves kémiai alkalmazását nagymértékben hátráltatta a reagensek erős toxicitása. Újabban
kimutatták, hogy a tallium származékai nem kumulálódnak a szervezetben, mint az ólom vagy a higany, tehát kevésbé veszélyes anyagok [5].

Előállítás

A kovalens kötésű vegyületek higany- vagy alkáliorganikus kiindulási anyagokból transzmetallálással és metatézissel is előállíthatók (lásd II.6. és
II.8. egyenleteket). A hidridek a bór és alumínium hidridjeihez hasonlóan anti-Markovnyikov-szabály szerint addícionálódnak telítetlen kötésekre és
így különböző alkilszármaszékokat lehet készíteni (II.109. egyenlet).

(II.109.). ábra -

Az R2T1X szerkezetű vegyületek tallium-klorid és Grignard-reagens reakciójában nyerhetők (metatézis) (II.110. egyenlet).

(II.110.). ábra -
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A π-komplexek közül a ciklopentadienilszármazékok (Cp és Cp*) a legismertebbek. Előállításuk alkáliorganikus vegyületekből a II. 111. egyenlet
szerint lehetséges.

(II.111.). ábra -

Megjegyzés: A (η1C5Η5)In 1H NMR-spektrumában még –90 °C-on is csak egy protonjel látható, ugyanis a három ciklopentadienilcsoport
hidrogénjei a gyors fluktuációnak megfelelően egyenrangúak az NMR időskáláján. A (η1C5Η5)In az egyetlen könnyen hozzáférhető +1 oxidációs
állapotú indiumvegyület. Vízben stabilis, de oxigénre rendkívül érzékeny.

A tallium ciklopentadienilkomplexe akár vízben is előállítható tallium-szulfátból és diciklopentadiénből (II.112. egyenlet).

(II.112.). ábra -

Az In, Ga és Tl arénekkel is kölcsönhatásba lép. A Ga(I)[Ga(III)Cl4] dimerje pl. jól oldódik benzolban, koordinációs komplex keletkezése közben.
Ezeknek a komplexeknek a termikus stabilitása kicsi és a Ga>In>Tl sorrendben csökken.

Tulajdonságok, reakciók

Az R3Ga pirofóros, a megfelelő indium- és talliumvegyületek hasonlóan viselkednek, de olvadás- és forráspontjuk magasabb. A vegyületek stabilitása
nagymértékben nő elektrondonorokkal (pl. NH3, H20) alkotott komplexekben.

A tallium kémiájában az oxidációs állapot váltás (T1(III)/T1(I)) az egyik legfontosabb irányító erő. A metil-tallium pl. metil-jodiddal dimetil-tallium-
jodiddá alakul (MeTl + MeI = Me2TlI). Az igen gyenge Tl-C kötésekre utal az a tény, hogy a talliumvegyületek képesek a higanyt alkilezni (II.113.
egyenlet).

(II.113.). ábra -

A talliumsók (Tl(OOCCH3)3, Tl(OOCCF3)3, T1(N03)3) alkalmazásával számos szerves szintézisben valósítottak meg oxidációs reakciókat. A II.114.
egyenlet példa a tallium-triacetát (TTA) alkalmazására flavonoidok szintézisében [6].
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(II.114.). ábra -

A trimetil-tallium első szintetikus alkalmazását 1990-ben közölték Markó és munkatársai, amikor savkloridokból jó termeléssel ketonokat állítottak
elő (II.115. egyenlet) [7].

(II.115.). ábra -

II.4.2. A 14. csoport elemeinek fémorganikus vegyületei
A széncsoportba tartozó elemek (C, Si, Ge, Sn és Pb) szerves vegyületeinek egyik sajátossága az, hogy az elem-szén (E-C) kötés polaritása
kisebb, mint a 13. csoport elemeinek vegyületeiben, továbbá az R4E szerkezetű vegyületek oktett elektronkonfigurációval rendelkeznek és ezért
nem hajlamosak 2e3c típusú alkil- vagy arilhidas asszociátumok képzésre. Vízzel és levegővel szemben jóval stabilisabbak, mint a 13. csoport R3M
szerkezetű molekulái.

A csoport első két tagja, a szén és a szilícium, nemfémes elemek és kifejezett hajlamuk van stabilis C-C, illetve Si-Si és C-Si láncok kialakítására
(katenáció). A homonukleáris kapcsolatok stabilitása a csoport nehezebb tagjainál fokozatosan csökken. A szén és szilícium a katenáció során
megtartja négyes koordinációs számát, a Ge, Sn és Pb koordinációs száma 5 vagy 6 is lehet.

A szerves származékok stabilitása a nehezebb elemek felé haladva csökken (a kötésdisszociációs entalpiák (D, kJ/mol) a következők DC-C: 358,
DGe-C: 249, DSn-C: 217 és DPb-C: 152). A csoportbeli elemek fémes, illetve nemfémes jelleme jól megfigyelhető homolitikus (gyökös) és heterolitikus
kötéshasadással járó reakcióikban is. Például gyökös klórozásnál a C-C és C-Si kötések érintetlenek maradnak, a Ge, Sn és Pb szerves vegyületeiben
viszont a C-M kötés szakad fel (II.116. egyenlet).
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(II.116.). ábra -

A többmillió szénvegyület kémiájának ismeretanyaga könyvtárakat tölt meg és érintőleges tárgyalása is meghaladná ennek a könyvnek a kereteit.
Hasonló a helyzet a szilícium szerves származékaival is. A gyakorlatban rendkívül fontos sok százezer szilíciumvegyület (poliszilánok, szilanolok,
szilikon műanyagok) tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeikről kitűnő könyvek, összefoglalók jelentek meg a közelmúltban [8-11]. A szilícium
szerves vegyületeit ezen okok miatt ebben a könyvben nem tárgyaljuk, csak a Ge, Sn és Pb organikus származékainak tulajdonságait tekintjük át.

II.4.2.1. A germánium szerves vegyületei
A csoport fémes elemei közül a germánium elektronegativitása (2,0) áll legközelebb a szénhez (2,5), ezért a C-Ge kötés polaritása a legkisebb és
reaktivitása erősen függ a szerves molekularész tulajdonságaitól.

Megjegyzés: A germánium tipikus félfém. Első és sokáig az egyetlen szerves származéka az Et4Ge volt, amit Winkler 1887-ben állított elő. A
germániumorganikus vegyületek gyakorlati jelentősége ma is kicsi és vizsgálatuk elsősorban a tudományos megismerést szolgálja.

A germánium szerves vegyületeiben leggyakrabban 4-es koordinációs számmal vesz részt, de újabban 2-es és 3-as koordinációs számú
származékokat (germilének, germanocének) is szintetizáltak; így megkülönböztethetünk R4Ge, R2GeGeR2 valamint R2Ge típusú vegyületeket.

Előállítási módszerek

Az R4Ge és az RnGeX4–n szerkezetű vegyületek (X: halogén, oxigén, hidrogén) reduktív helyettesítéssel (II.117. egyenlet), metatézissel (II.118.
egyenlet) vagy redukcióval (II. 119. egyenlet) szintetizálhatok.

(II.117.). ábra -

(II.118.). ábra -
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(II.119.). ábra -

A szerves germánium-halogenidekben a hidrolízisre való hajlam az X: F<Cl<Br<I sorrendben nő, azonban reakciókészségük kisebb, mint a megfelelő
szilíciumvegyületeké.

Megjegyzés: A germánium vegyületek kisebb reakciókészsége azzal magyarázható, hogy a Ge 4d-pályája kevésbé alkalmas elektronpár
fogadására, mint a szilícium üres 3d-pályája. Az SN2 típusú nukleofil reakcióban ugyanis az R3SiX- (vagy R3GeX) molekula a nukleofil reagenssel
(Y) egy ötös koordinációjú átmeneti komplexet hoz létre (R3SiXY), amelyből X kihasadásával keletkezik a termék (R3SiY).

A hidrolízis termékei a germanolok (X=OH). Ezek monomerjeit nagy térígényű R-csoportok esetében figyelték meg, egyébként a vegyületek
(melegítés hatására) vízkihasadással germoxánokká ((R3Ge)2O) alakulnak.

Germániumot tartalmazó ciklusos vegyületek is előállíthatók [12]. (II.120. egyenlet).

(II.120.). ábra -

Tulajdonságok, reakciók

A trifenil-germánban lévő hidrogén az elem félfémes jellegének köszönhetően alkil-lítiummal szemben nem hidridkarakterű, hanem protonként szakad
le metallálás közben (II.121. egyenlet).

(II.121.). ábra -

A trietil-germán viszont oxovegyületekkel fémorganikus hidridként reagál addíciós reakcióban (II.122. egyenlet).

(II.122.). ábra -
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Megjegyzés: A germánium trifenil-germánban és trietil-germánban megfigyelt ellentétes polározottsága nemcsak az alkalmazott reagensek (alkil-
lítium, illetve keton), hanem a félfémhez kapcsolódó (szerves) csoportok elektronszívó, illetve elektronküldő karakterének is köszönhető. Ha pl.
triklór-germánt (Cl3GeH) reagáltatunk oxovegyületekkel, akkor a trifenil-germánhoz hasonló kötéspolarizáltság alakul ki (a germánium parciálisan
negatív) és a termék triklór-germil-karbinol lesz.

A hidrogermálás a hidroboráláshoz hasonló reakció és átmenetifém-komplexek katalitikus mennyiségének jelenlétében enyhe körülmények között
lejátszódik (II.123. egyenlet).

(II.123.). ábra -

Érdemes megfigyelni, hogy az aril-Ge kötés halogén hatására könnyebben felhasad, mint az alkil-Ge kötés (II.124. egyenlet).

(II.124.). ábra -

Bár a katenációs készség a csoport nehezebb elemeinél egyre csökken, a germánium is képes önmagával és más fémekkel láncokat alkotni (II.125.
egyenlet), sőt ciklikus polimerek is ismertek.

(II.125.). ábra -

Az alkálifémekkel képzett vegyületekben piramidális szerkezetű trialkil-germil-anion található, ami egyéb fém-fém kapcsolat kialakítására is kész (pl.
Me3SnBr reagenssel alkáli-bromid kihasadás közben Ge-Sn kötés jön létre).

Az alacsonyabb koordinációs számú (2,3) szerves germániumvegyületek könnyen előállíthatók alkoxi-germánok termikus bontásával, vagy
alkálifémes redukcióval (II.126. egyenlet).

(II.126.). ábra -
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A germilének általában polimerek formájában stabilizálódnak, kivéve azon eseteket, amikor nagy térkitöltésű alkilcsoportok (pl. trimetil-szilil-metil-
csoport), vagy stabilis komplexképzők (Fe(CO)m, ciklopentadienil) jelenléte megakadályozza a polimerizációt.

II.4.2.2. Szerves ónvegyületek
Az ón szerves vegyületei az elem elektronszerkezetének köszönhetően jóval nagyobb változatosságot mutatnak, mint a germániumvegyületek. Az
ón hajlamos nemcsak 4-es, hanem 5-ös és 6-os koordinációs számmal komplex vegyületeket alkotni, de jól ismertek alacsony koordinációs számú
(2 és 3) szerves származékai is.

Megjegyzés: Az ónt már négyezer évvel ezelőtt is használták különböző tárgyak készítésére és más fémek ötvözésére. Az első ónorganikus
vegyületet (Et4Sn) a XIX. század közepén állították elő (E. Frankland), de nagyvolumenű alkalmazásokra csak az utóbbi ötven évben került sor.
A szerves ónvegyületek emlősökön megfigyelt toxicitása ugyanis jóval kisebb, mint más élőlényeken, ezért biocidként a növényvédelemben
gombás és bakteriális fertőzések leküzdésére használják, az 1950-es évek óta pedig a poli(vinil-klorid) (PVC) stabilizálására igen nagy
mennyiségű szerves ónvegyületet szintetizáltak. Az utóbbi évtizedekben egyre nő az ónorganikusok szerepe a finomkémiai szintézisekben is.

A szerves ónvegyületek a központi fématom koordinációs száma alapján a következő csoportokba oszthatók:

A) Koordinációs szám 4, 5 vagy 6:

R4Sn (R: alkil vagy aril), RnSnX4-n, valamint az [RnSnX4-n]m oligomerek.

Megjegyzés: Az [RnSnX4-n]m oligomerekben az ötös, illetve hatos koordináció úgy alakul ki, hogy a két ónatom között egy vagy két X-atom
képez hidat. A trimetil-ón-fluoridban pl. egy-egy Sn-F-Sn híd jön létre, ezért az oligomerben ötös koordinációjú ónatomok találhatók. A dimetil-ón-
dikloridban viszon kettős Sn-Cl-Sn híd alakul ki, tehát minden ónatomot négy klór és két metilcsoport vesz körül (hatos koordináció).

B) Koordinációs szám 2 vagy 3:

R3Sn–M+ (M: alkálifém), R3Sn• (R3Sn-Sn R3 dimerként stabilizálódik),

R2Sn összegképletű sztannilének (általában polimerként stabilizálódnak), és sztannocének (Cp és Cp*-komplexek).

Előállítási módszerek

Az ónorganikus vegyületek előállítására leggyakrabban a reduktív helyettesítést (II.127. egyenlet), a Grignard-reagensek és lítium- vagy
alumíniumorganikus vegyületek metatézisét (II.128. egyenlet), illetve a trialkil-ón-hidridek telítetlen kötésekre történő addícióját (II.129. egyenlet)
használják.
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(II.127.). ábra -

(II.128.). ábra -

(II.129.). ábra -

Katenációs reakció (polisztannánok előállítása) pl. dialkil-ón-halogenidből alkálifémmel valósítható meg

(II.130.). ábra -

A szerves ónhalogenidek lúgos hidrolízise RnSn(OH)4-n képletű sztannanolokat, illetve ezekből vízkilépéssel képződő disztannoxánokat (pl.
(R3Sn)2O) eredményez.

Szerves ónhidrideket (RnSnH4-n) a megfelelő halogenidekből redukcióval nyerik (II. 131. egyenlet). A hidridek stabilitása az alkilcsoportok számával
nő.

(II.131.). ábra -

Megjegyzés: A tributil-ón-hidrid az egyik leggyakrabban alkalmazott reagens a szerves szintézisekben gyökös reakciók megvalósítására, C-C
kötések kialakítására. Az Sn-H kötés ugyanis iniciátorok (pl. fény, gyökkeltők) hatására igen könnyen homolitikusan hasad és a Bu3Sn•-gyök pl.
alkil-bromidokból alkilgyököt generál.

A 2-es, 3-as koordinációs számú ónvegyületek a II.132. egyenletben vázolt reakciókkal állíthatók elő.
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(II.132.). ábra -

A disszociációs egyensúly helyzete a közeg polaritásától függ. Cseppfolyós ammóniában a disszociált forma van túlsúlyban.

Az R3Sn--anion csak komplexekben stabilizálva tanulmányozható. Ilyen stabil komplex pl. nikkel-karbonillal hozható létre tetrahidrofurános
szolvátként: Li+[Ni(CO)3(SnPh3)]-.(THF)n.

Az Ar3Sn•-gyök a dimerből hevítéssel előállítható, ha nagy térkitöltésű aromás helyettesítők (pl. 2,4,6-trietil-fenil-csoport) kapcsolódnak a fémhez.
Az alkilcsoport tartalmazó R3Sn•-gyök generálására di-terc-butil-peroxid vagy fotokémiai gerjesztés is alkalmas lehet.

Az R2Sn: összegképletű sztannilének legegyszerűbb képviselői reakcióképesek, előállításuk körülményei között tovább reagálnak (II.133. egyenlet).

(II.133.). ábra -

Nagy térkitöltésű R-csoportokkal a dimerek is előállíthatók, ezekben Sn=Sn kettős kötés található.

A sztannocének szendvicskomplexek, amelyekben a ciklopentadienilcsoportok legtöbbször nem párhuzamosak egymással, hanem a gyűrűk
síkjai 125-150° közöttiszöget zárnak be. Modellszámítások szerint ezekben az SnCp2-komplexekben az ón sp2 hibridállapotú. A (η5-C5Me5)2Sn
komplexekből egy Cp*-csoport hidrogén-tetrafluoroboráttal lehasítható. A keletkező [(η5-C5Me5)Sn]+-kation szimmetrikus elrendeződésű, a 6π-
elektron az ón két elektronjával oktettet alkot [13].

Tulajdonságok, gyakorlati alkalmazás

Az R4Sn összetételű sztannánok fizikai tulajdonságai hasonlóak a megfelelő szénhidrogénekéhez, illetve szilíciumvegyületekéhez, bár sűrűségük és
törésmutatójuk nagyobb. A kisebb móltömegű származékok színtelen, illékony olajok. Közönséges körülmények között a hidrolízisnek és az oxidációs
hatásoknak ellenállnak. Hevítve ónoxid, szén-dioxid és víz képződése közben égnek el.
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A kémiai reakciók tervezésénél fontos tudni, hogy a C-Sn kötés hasításának körülményei erősen függenek a kapcsolódó szerves csoport minőségétől.
Azt tapasztalták, hogy a butilcsoport (Bu) adja a legstabilisabb kapcsolatot az ónnal, a labilitás a Bu<Pr<Et<Me<CH2=CH2<fenil<benzil<CH2CN
sorrendben nő.

Megjegyzés: A labilis kötések miatt a négy különböző csoportot tartalmazó optikailag aktív tetrasztannánok előállítása sokáig váratott magára,
mert a vegyületek könnyen végbemenő átrendeződése racemizációt okoz. Csak 1971-ben sikerült az első ón kiralitáscentrumot tartalmazó
szerves vegyületet szintetizálni [14].

Az ónorganikus vegyületek egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű gyakorlati alkalmazása a PVC stabilizálása. A halogénezett polimer ugyanis
fény, hő hatására könnyen klórt, illetve hidrogén-halogenidet veszíthet degradációja során. Az általában R2SnX2 összetételű stabilizátorok (pl. R:
oktilcsoport, X: laurát-, maleátcsoport) megkötik a klóratomokat, megakadályozzák a sósav kihasadását és gyökfogóként késleltetik a levegő hatására
bekövetkező oxidatív lebomlást. A stabilizátoroknak emberre nézve nincs, illetve kicsi a primer toxicitása, ezért élelmiszeripari csomagolóanyagokban
is ezeket használják. A másik műanyagipari felhasználás a szilikonok „vulkanizálása” Bu2SnX2-vel enyhe körülmények között [15].

Megjegyzés: Az ónvegyületek mezőgazdasági felhasználása (növényi gombás betegségek ellen, pl. burgonyavész, fagomba) ugyancsak
azon a megfigyelésen alapul, hogy a poláris csoportokat is tartalmazó R2SnX2 összetételű ónvegyületek emlősökre nézve alig toxikusak, a
bomlástermékeik (pl. ónoxid) pedig egyáltalán nem veszélyesek.

A szerves kémikusok szempontjából fontos szintetikus alkalmazások az utóbbi években egyre szélesebb körben terjednek el [16]. Az alábbiakban
néhány példát mutatunk be ennek illusztrálására.

A trialkil-ón-hidridek kiváló iniciátorok gyökös reakciókhoz. A II.134. egyenletben a ciklopenténgyűrűt tartalmazó jódvegyület gyökös ciklizációját terc-
butil-izocianid jelenlétében valósították meg. Ez utóbbi vegyület jó gyökcsapda, ugyanis belőle könnyen felszabadul a CN•-csoport, amely a biciklusos
gyökintermedierrel nitrillé alakul és így egy folyamatban, sztereoszelektív módon lehetett megvalósítani az acetál ciklizálását és a ciklopenténgyűrű
funkcionalizálását. A termék a gyógyászatban fontos prosztaglandinok szintézisének kulcsintermedierje [17].

Az ón-lítium kicserélési reakció lehetővé teszi más úton nehezen hozzáférhető lítiumorganikus vegyületek előállítását és azok további reakcióit.
AII.135. egyenletben a dihidropirán-származékot először LiC-KOR szuperbázissal metallálták regioszelektív módon α-helyzetben, majd tributil-ón-
kloriddal a megfelelő ónvegyületté alakították. Ebből egyszerűen sztöchiometrikus mennyiségű butil-lítiummal előállítható az ugyanazon pozícióban
lítiumot tartalmazó fémorganikus intermedier, de (a szuperbázisos reakció erősen bázikus közege helyett) gyakorlatilag semleges oldatban. A
lítiumvegyület és metil-jodid reakciójában jó hozammal a kívánt származékot kapták meg [18].

(II.134.). ábra -
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(II.135.). ábra -

Szintetikus szempontból rendkívüli jelentőségű az aril-trialkil-ón és aromás triflátok között palládium(0) katalizátorral megvalósítható aril-aril
kapcsolás. Így oldották meg pl. az 5-aril-imidazolok szintézisét is (II.136. egyenlet). A vegyületek gyógyszerhatóanyagként kerültek kipróbálásra [19].

Megjegyzés: A vinil- és etinil-tributil-sztannán telítetlen csoportjai palládiumkatalizált reakcióban szelektíven beépíthetők enol-triflát vagy alkenil-
jodid szerkezeti részletet tartalmazó molekulákba (Stille-kapcsolás).

(II.136.). ábra -

II.4.2.3. Az ólom szerves vegyületei
Az ólomorganikus vegyületek kémiájának irodalma sokkal kisebb, mint az ónvegyületeké. Ez annak a következménye, hogy az ólom és vegyületei
rendkívül toxikus, a szervezetben kumulálódó anyagok. A csoport könnyebb elemeitől eltérően az ólom koordinációs száma 5-8 közötti is lehet,
amit nagy atomátmérője tesz lehetővé. A Pb-Pb kötések gyengék (DPb-Pb=100 kJ/mol), vagyis az ólomvegyületek katenációra csak korlátozottan
hajlamosak. A Pb-C kötés sem erős (DPb-C = 152 kJ/mol) és könnyen polarizálható, homolitikus és heterolitikus hasadásra is képes.

Megjegyzés: Az ólomvegyületek NMR-spektroszkópiája a 207Pb-izotóp (1=1/2) 23%-os gyakorisága miatt lényegesen jobb jel/zaj viszonyú
méréseket tesz lehetővé, mint a 13C NMR-spektroszkópia. Az izotóp kémiai eltolódása mintegy 1300 ppm tartományt ölel fel. Az ólom
szatelitjélként észlelhető felhasadást okozhat az 1H NMR-spektrumokban, az 50-200 Hz közötti értékű lJ(1H,207Pb) csatolások jól megfigyelhetők
a 207Pb NMR-spektrumokban.

Az ólomvegyületek az ón szerves származékaihoz hasonló csoportokba oszthatók. Az ólom 4-es koordinációs számú vegyületei az R4Pb, RnPbX4-n
képletekkel jellemezhetők, amelyek többféle ligandummal magasabb koordinációs számú komplexeket alkotnak.
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A kis (2-es vagy 3-as) koordinációs számú ólomatomot tartalmazó vegyületcsaládba az R3Pb•-gyökök és a plumbilének (R2Pb) tartoznak. Az
R3Pb•-gyökök piramidális szerkezetűek és alacsony hőmérsékleten ESR-spektroszkópiával megfigyelhetők. Előállításukra a trialkil-ólom-halogenid
és alkálifém reakciója nyújt lehetőséget. A plumbilének nem stabilisak, ólommá és tetraalkil-ólommá diszproporcionálódnak.

A Pb-Pb kötés ritka, az arilszármazékok körében előfordul. Így pl. előállítható a (Ph3Pb)2 dimer (II.137. egyenlet).

(II.137.). ábra -

Az ólom ciklopentadienilkomplexei (plumbocének) a sztannocénekkel analóg szerkezetűek. Míg az ón esetében erős savval lehet egy Cp-egységet
lehasítani, az ólomvegyületből metil-jodiddal is előállítható az egy Cp-csoportot tartalmazó [(η5-C5H5)Pb]+I–-vegyület.

Tulajdonságok, gyakorlati alkalmazás

A tetrametil-ólom 110 °C-on forró színtelen folyadék. A tetrafenil-ólom 223 °C-on olvadó szilárd anyag, mindkettő kovalens M-C kötéseket tartalmaz.
A vegyületek normál körülmények között sem vízzel, sem levegővel nem reagálnak, de hevítés hatására ólomra, alkénre (arénre) és hidrogénre
bomlanak. A termikus stabilitás az R = Ph>Me>Et>iPr sorozatban csökken. Az ólomvegyületek kémiai reakciói az ónvegyületekével analógok, de
általában enyhébb körülmények között végbemennek.

Az ólom koordinációs szám növelő hajlamát számos ismert komplexének szerkezete igazolja (II.27. ábra).

A plumboxánok [R2Pb-O]n láncokat tartalmaznak, a megfelelő hidroxidokból vízelvonással állíthatók elő. Alkoholok hatására ezek a vegyületek
szerves ólom-alkoxidokká alakulnak át (II.138. egyenlet).

KITEKINTÉS

A szerves ón- és ólomvegyületek biológiai hatásai

Az egy főcsoportba tartozó két fém biológiai hatása sok tekintetben különbözik. Az ón szerves vegyületeinek toxicitása a helyettesítő szerves
csoportok számával nő, de a növekvő lánchosszúsággal csökken. A legtoxikusabbak a Me3Sn+ bomlástermékeket eredményező származékok.
A poláris csoportokat tartalmazó vegyületek (pl. a Bu2Sn(SCH2COOR)2) toxicitása mai ismereteink szerint elenyésző, ezért is használnak ilyen
vegyületeket a növényvédelemben.

Az ólom szerves származékai közül a tetraalkil- és tetraaril-ólom erősen mérgező anyagok, de a legtoxikusabb származékok azok, amelyek
R2Pb2+- vagy R3Pb+-ionokká alakulhatnak. A kationok blokkolhatják többek között az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen foszforilálási
reakciókat és a tiolcsoportokat tartalmazó enzimeket. A szervezetben akkumulálódott ólom(II)ionok csak erős komplexképzőkkel (például
etiléndiamin-tetraecetsav: EDTA) távolíthatók el.
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II.27. ábra - A szerves ólomvegyületek jellemző koordinációs komplexei

(II.138.). ábra -

Az RnPbH4-nösszetételű hidridek jól példázzák a kémiai tulajdonságok egy főcsoporton belüli szabályos változását. Ezek ugyanis sokkal kevésbé
stabilisak, mint az ónhidridek. A Me3SnH inert atmoszférában változás nélkül eltartható, a Me3PbH fény hatására már –40 °C-on elbomlik (II.139.
egyenlet).

(II.139.). ábra -

A tetraetil-ólom hosszú évtizedeken át a motorbenzinek kopogásgátló adalékaként nyert alkalmazást. (Ma már a környezetkárosító bomlástermékek
miatt egyre inkább az „ólommentes” benzin terjed el.) Egyik ipari szintézise ólomacetátból és trietil-alumíniumból indul ki, katalitikus mennyiségű
dietil-kadmium jelenlétében (II.140. egyenlet).

(II.140.). ábra -
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A másik előállítási mód az, amikor az etil-kloridot nátrium-ólom ekvimoláris keverékével reagáltatják. A direkt szintézis hátránya az, hogy az ólomnak
csak 25%-a hasznosul egy reakcióban, a jobb konverzió érdekében háromnegyed részét mindig vissza kell forgatni (II.141. egyenlet).

(II.141.). ábra -

Megjegyzés: A tetraetil-ólom hidroperoxidokkal PbO-vá alakul, emellett a homolitikus hasadással keletkező etilgyökök gyökfogóként is
működnek. Az 1922 óta használt kopogásgátló benzinbe keverését az USA-ban már 1986-ban megszüntették, az európai országokban néhány
helyen még forgalmaznak ólomtartalmú benzint.

II.4.3. Az arzén, antimon és bizmut szerves vegyületei
A 15. csoport címben felsorolt elemei közül a szerves arzénszármazékok fémorganikusok közötti tárgyalását az is indokolja, hogy éppen a kakodil-
oxid: [(CH3)2As]2O volt az elsőként előállított és vizsgált elemorganikus vegyület. Már erről az anyagról és később a csoport többi elemének
szerves származékáról is megállapították, hogy rendkívül mérgezőek. Fémorganikus kémiai jelentőségüket az adja, hogy fontos σ-donor/π-akceptor
ligandumok lehetnek az átmenetifémek komplexeiben.

Megjegyzés: Már a múlt században megfigyelték, hogy az As(III) szerves származékai mérgezőbbek, mint az As(V) tartalmú vegyületek.
Gyógyászati felhasználásuk a XX. század elején kezdődött, amikor felfedezték, hogy a nátrium-hidrogén-4-amino-fenil-arzonát hatékony
gyógyszere az álomkórnak. Ma már az arzénvegyületek gyógyászati alkalmazása ritka, de éppen az álomkór késői stádiumában jelenleg is
nélkülözhetetlen anyagok.

A csoport elemei hajlamosak egymással és a szénnel pπ-pπ típusú, leginkább kétszeres kötést létesíteni (ezirányú készségük az As>Sb>Bi
sorrendben csökken). Az M-C kötés mind homolitikus, mind heterolitikus hasadásra képes, polaritása a nehezebb elemek irányába haladva nő.
Az elektronszerkezeti sajátságoknak megfelelően a csoport elemeinek koordinációs száma szerves vegyületeikben elsősorban 3 és 5 lehet. Így az
alábbi fontosabb vegyülettípusokat különböztethetjük meg:

A. [R6M]-,R5M,RMX5-n;

B. R3M,RnMX3-n;

C. M-M egyszeres kötésű vegyületek (R2M-MR2);

D. M=M és M=C kötést tartalmazó vegyületek (nyílt láncú és gyűrűs).
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ΙΙ.4.3.1. Előállítási módszerek
Az A) csoportba tartozó vegyületek előállítása több lépésben történik (II.142. egyenlet) az ötértékű halogenidek erős oxidáló tulajdonsága miatt.

(II.142.). ábra -

Az R4MX szerkezetű vegyületek alkil(aril)-halogenidek addíciójával nyerhetők (II.143. egyenlet).

(II.143.). ábra -

A reaktivitás az As>Sb>>Bi sorrendben csökken, az R’X-reagens esetében pedig az R: alkil>aril, illetve az X: I>Br>Cl reakcióképességi sorrendet
állapították meg. (Arilcsoport bevitelekor A1C13 katalizátor segíthet.)

Az R3M típusú származékok reduktív helyettesítéssel (II. 144. egyenlet), metatézissel (II.145. egyenlet) és szén-szén hármas kötésre történő
addícióval (II.146.) is előállíthatók.

(II.144.). ábra -

(II.145.). ábra -

(II.146.). ábra -
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Az RnMX3-n vegyületcsoport előállítására több speciális reakció is ismert, amelyek csak pontosan betartott körülmények között szolgáltatják a kívánt
összetételű vegyületeket. Például a dimetil-fenil-arzén és a metil-difenil-arzén hidrogén-jodiddal arilhasadást szenved (II.147. egyenlet).

(II.147.). ábra -

Megjegyzés: Az As-Ph kötés szelektív hasadása meglepő, mert kötésdisszociációs entalpiája nagyobb, mint az As-Me kötésé (DAs-Me – DAs-Ph =
42 kJ/mol). Az ionos reakcióban mégis a karbanionos karaktert jobban „elviselő” (stabilisabb) fenilcsoport hasad le.

II.4.3.2. Szerkezeti sajátosságok, reakciók
A pentakoordinált As-, Sb- és Bi-vegyületek termikus stabilitása általában jó, csak hevítés hatására bomlanak el R3M és szénhidrogén keletkezése
közben. Levegőre nem érzékenyek, de könnyen hidrolizálnak és alkáliorganikus vegyületekkel komplex sókat képeznek (II.148. egyenlet).

(II.148.). ábra -

Megjegyzendő, hogy pentaalkil-bizmutot ezidáig még nem állítottak elő és a pentafenil-bizmut is elbomlik néhány nap alatt. Az R5M összetételű
vegyületek egyébként trigonális bipiramisos elrendeződésűek kristályaikban.

Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a bizmut vegyületei és komplexei iránt a gastrointestinális és más betegségek leküzdésben játszott fontos
szerepük miatt. A bizmutvegyületek jónéhány képviselőjét vizsgálták röntgendiffrakciós módszerrel és a feltárt szerkezetekről kiváló összefoglaló
jelent meg a közelmúltban [20].

Megjegyzés: A pentafenil-antimon és a pentafenil-bizmut az átlagostól eltérő négyzetes piramisos elrendeződésben kristályosodik, sőt még
oldatban is megtartja ezt a struktúrát (az 1H NMR-spektrumban a fenilcsoportok egyenrangúságát tapasztalták) [21]. A pentafenil-bizmut aromás
gyűrűn helyettesített változatait is előállították már. A kristályok lila, vörös vagy sárga színűek a helyettesítők számától és minőségétől függően
[22].

Az R3M szerkezetű vegyületek kis szénatomszámú helyettesítők esetén folyadékok. Levegőre érzékenyek, a trialkil-antimon és -bizmut piroforosak.
Az arilvegyületek stabilabbak. A trialkilszármazékok néhány jellegzetes reakcióját mutatja be a II.28. ábra.
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II.28. ábra - A trialkil-antimon jellegzetes átalakulási reakciói

A trialkil-arzén, -antimon és -bizmut a háromértékű hidridekhez hasonlóan piramidális szerkezetű molekulák.

A vegyületek σ-donor/π-akceptor karakterük miatt az átmenetifémek jó ligandumai. Az ilyen komplexek stabilitása az R3As>R3Sb>R3Bi irányban
csökken.

Az As, Sb és Bi ciklopentadienilkomplexeiben gyors metallotropikus átalakulás megy végbe, ezért pl. a Me2As(η1-C5H5) 1H NMR-spektrumában a
gyűrű protonjai ekvivalensnek mutatkoznak.

Megjegyzés: A metallotropikus átalakulás az a folyamat, amikor a fématom a vele koordinálódó szerves csoportban lévő szénatomokkal gyors
reakcióban felváltva hoz létre koordinációs kötést. A példaként említett Me2As(η1-C5H5) vegyületben a ciklopentadienil-csoportnak egyszerre csak
egy szénatomja koordinálódik az arzénnal, de a komplex szétesése és másik szénatommal történő újabb kapcsolat kialakítása olyan gyors, hogy
az NMR időskáláján nem észlelhető.

A csoport féméinek RnMH3-n összetételű hidridjei reaktív és levegőre érzékeny vegyületek, stabilitásuk a nehezebb elemek irányában csökken.
Hidrolízisnek ugyanakkor ellenállnak. A hidridek a megfelelő halogénvegyület cinkes vagy lítium-alumínium-hidrides redukciójával állíthatók elő.

A lineáris és gyűrűs polimerek közül az egyszeres M-M kötéseket tartalmazók nem túl stabilisak és gyakorlati jelentőségük kicsi. Az M=M és M=C
kettős kötést tartalmazó származékok kémiája sokkal változatosabb és jelentősebb. A csoport valamennyi eleme képez hattagú heteroaromás
vegyületeket. Előállításuk a megfelelő ónvegyületen keresztül történik (II.149. egyenlet).

(II.149.). ábra -
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Megjegyzés: A hattagú gyűrűs vegyületek aromás jellegét spektroszkópiai adatok bizonyítják. Ennek kémiai megerősítése ugyanakkor hiányzik,
mert a vegyületek nem stabilisak, hanem oxidációra és hőre igen érzékenyek. Labilitásuk az As<Sb<Bi sorrendben nő. A vegyületek Diels-Alder-
reakciókba vihetők. Ismertek az öttagú heterociklusos származékok is. Előállításukra példa a pentafenil-arzol szintézise (II.150. egyenlet).

(II.150.). ábra -

A szerves szintézisek szempontjából fontos megemlíteni az arzén-ilideket, amelyek a foszforánokkal analóg viselkedésűek és Wittig-reakciókhoz
hasonló szintézisek valósíthatók meg velük. Előállíthatók pl. úgy, hogy az arzóniumsókat erős bázissal kezelik (II. 151. egyenlet)

(II.151.). ábra -

Megjegyzés: A 13C NMR-vizsgálatok szerint a metiléncsoport sp2 hibridállapotú (a jel a nagy térerősség irányába tolódott el és kicsi lJ(13C,1H)
csatolás mérhető), vagyis az ilid forma dominál az elegyben. Ez magyarázza a metil-arzoránok foszforánokhoz képest nagyobb reakciókészségét
is. A reaktivitás növekedése összhangban van azzal a szabállyal is, miszerint a nehezebb főcsoportbeli elem kevésbé alkalmas pπ-pπ kötés
kialakítására.

II.4.4. A szelén és tellúr vegyületei
A 16. csoport elemei közül a Se és Te félfémek, és az utóbbi évtizedekben a szerves szelénszármazékok kémiája dinamikusan fejlődik. Sharpless
1973-ban ugyanis megfigyelte, hogy a szerves szelénoxidok syn-szelektív eliminációjával például (α,β-telítetlen oxovegyületek állíthatók elő. A
polónium erős α-sugárzó anyag, szerves származékai a sugárzás miatt gyorsan lebomlanak.

Megjegyzés: A szelénvegyületeknek nemcsak szintetikus, hanem más fontos gyakorlati alkalmazása is van. Az 50 μm vastag szelénfilm
fényvezető tulajdonságán alapul a fénymásolás, az 1948-as felfedezés óta óriási üzletté fejlődött Xerox-ejárás. Az elektronikai ipar fejlődése is
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erősen kötődik a szelénhez. Ujabban szelén- és kadmiumorganikus vegyületek gőzeinek bontásával (MOCVD eljárás: „Metal Organic Compound
Vapour Deposition”) CdSe vékonyrétegeket hoznak létre, amelyek félvezetőként jól használhatók.

A szelén és tellúr szerves származékaiban az elemek +2 vagy +4 oxidációs állapotban lehetnek. A szelén az alacsonyabb oxidációs szám elérésére
törekszik. Emellett tudni kell, hogy a sztöchiometria sokszor nem elegendő a szerkezetek pontos megadására főleg akkor, ha más heteroelem, pl.
halogén is jelen van [23].

KITEKINTÉS

A szerves szelénvegyületek biológiai hatása

A szelén létfontosságú nyomelem a szervezetünkben. Hiánya a máj megbetegedéséhez, hemolízishez vezethet. A szelén a retinában is
megtalálható, vagyis a látáshoz is nélkülözhetetlen. A szelénvegyületek túladagolása mérgezést okozhat, ezért az ilyen készítményekkel
óvatosan kell bánni. A szelén a glutation-peroxidáz enzim működését befolyásolja, így antioxidáns hatású. Az élő szervezetek szelenociszteint,
szelenoszerint, trimetil-szelenónium-iont és dimetilszelenidet is (fokhagymaszagú) tartalmaznak. A szelénoxidok (SeO2, SeO4) jóval
mérgezőbbek a szelenideknél. Az utóbbi években egyre több szeléntartalmú gyógyhatású készítmény került forgalomba a hazai
gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban is. A szelén általában megtalálható a nyomelemeket is tartalmazó erősítő, vitalizáló multivitaminos
készítményekben, tablettákban, cseppekben is.

II.4.4.1. Előállítási reakciók
Az általános szintézismódszerek közül a transzmetallálás és a metatézis különböző variációi alkalmazhatók (II.152. egyenlet).

(II.152.). ábra -

A kénvegyületek diszulfid-hídjaihoz hasonlóan a szelén is könnyen képez diszelenideket (RSeSeR). A szelenidekből (R2Se) és diszelenidekből
előállíthatók az oxo-, hidroxo- és halogeno-szelenidek.

A tellúrvegyületek előállítása hasonló módszerekkel történhet. A sztöchiometria spontán változására példa a dimetil-tellúr-dijodid (Me2TeI2), amelyben
a tellúr négyes koordinációjú monomer. Ionos szerkezetű ellenpárja a [Me3Te]+[MeTeI4]-, amely az előző molekula dimerjeként fogható fel, de az
ionos vegyületben az ionok közötti kölcsönhatások mindkét tellúratomot pszeudo 6-os koordinációs számúvá teszik [24]. (A kationban lévő fém a
metilcsoportokon kívül még három jóddal, az anion központi atomja az összegképletben jelzett ligandumain kívül még egy jóddal koordinálódik a
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kristályban.) A Me2TeI2 elemi jóddal könnyen Me2TeI4 képletű származékká alakul, de a kémiai és spektroszkópiai viselkedés nem utal a +6-os
oxidációs állapotú teliúrra; röntgenvizsgálatok tisztázták, hogy Me2TeI2.I2 addukt képződött [25].

Megjegyzés: A 77Se-izotóp (I =1/2) 7.5 %-os gyakorisága és hasonló érzékenysége miatt a 13C NMR-nél jobb jel/zaj viszony érhető el 77Se NMR
alkalmazásával. A szelénspektrumokban a kémiai eltolódás tartománya 2500 ppm és az lJ(77Se,13C) csatolási állandók érzékenyen változnak a
C-Se kötés minőségével (pl. a Se-CH2-molekularészlet esetén 62 Hz, a Se-CH= csoportnál 115 Hz).

Az utóbbi években sikerült előállítani a tellúr perfluoralkil-származékait is (II.143. egyenlet) [26].

(II.153.). ábra -

Ma már ismertek az organo-poliszelenidek és telluridok is (ArTe-TeAr) [27].

II.4.4.2. Tulajdonságok, szintetikus alkalmazás
A szerves szelén- és tellúrvegyületek gyakran színes folyadékok vagy alacsony olvadáspontú szilárd anyagok. A szelenolok (RSeH) savasabbak, mint
a tiolok (RSH), a szelenidek (RSe-) nukleofil karaktere erősebb, mint a szulfidoké. A szelenil-halogenidek (RSeX) ugyanakkor erősebb elektrofilek,
mint a megfelelő kénvegyületek(RSX).

Szintézisekben legtöbbször szelenideket vagy diszelenideket használnak. A Sharpless-módszer szerinti syn-elimináció, amely alkénkötés
kialakításhoz vezet, fenil-szelén-bromid beépülésével indul, majd az oxidációval kialakított aril-szelén-oxid-csoport kihasadásával folytatódik (II.154.
egyenlet). Hasonló módon készíthető allil-alkohol epoxidokból (II.155. egyenlet).

A reakcióban királis epoxidból optikailag aktív allil-alkohol keletkezik, mert az elimináció nem érinti az OH-csoportot tartalmazó kiralitáscentrumot. A
módszeralkalmas arra, hogy egy alkénben epoxidálás, majd Sharpless-féle allil-alkohol-képzés révén a kettős kötést egy szénatommal eltoljuk.

(II.154.). ábra -
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(II.155.). ábra -
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3. fejezet - III. ÁTMENETIFÉM-ORGANIKUS VEGYÜLETEK
Az átmenetifémek különböző származékainak csoportosítása – így a fém-szén kötést tartalmazó vegyületeké is, az egyre terebélyesebb nemzetközi
szakirodalommal összhangban – legcélszerűbben a ligandumok jellegének figyelembe vételével lehetséges.

Megjegyzés: Az átmenetifémek szerves származékainak hallatlanul növekvő jelentőségét jól mutatja, hogy két nemzetközileg elismert kiváló
folyóirat címében is viseli a „fémorganikus” elnevezést. Elsőként a hetvenes években Európában indították el a Journal of Organometallic
Chemistry (J. Organomet. Chem.) folyóiratot, majd ezt az Amerikai Kémiai Társaság (American Chemical Society, ACS) speciális szakterületi
folyóirata, az Organometallics követte.

Az átmenetifém-szén kötés főcsoportbeli fémekhez hasonló egységes tárgyalása több okból is nehéznek tűnik. A vizsgált átmenetifém-komplexek
az esetek döntő többségében a fém-szén kötést létrehozó ligandumon túl további ligandumokat tartalmaznak. Ezek tulajdonságai (pl. szterikus és
elektronikus paraméterei) jelentősen különbözhetnek. Magától értetődik, hogy ezek a fémhez koordinatív kötéssel kapcsolódó ionok és semleges
molekulák is hatással vannak a központi átmenetifém atom elektron-ellátottságára, a fém-szén kötés erősségére. (Hallatlanul változatos intra-
és intermolekuláris reakciók figyelhetők meg, néhány esetben olyan „lehetetlen” átalakulások is, amelyekre hagyományos szervetlen és szerves
szintetikus módszerek nem nyújtanak lehetőséget.)

Nem adható meg valamennyi vegyületcsaládra általánosnak tekinthető szintézismódszer, az előállítási reakciók jóval nagyobb változatosságot
mutatnak, mint a főcsoportbeli fémek esetében. Ezen „specialitások” a részben vagy teljesen feltöltött d-pályák jelenlétével magyarázhatók, melyek
röviden összefoglalva a következő szerkezeti sajátságokat eredményezik.

– Az átmenetifémeknél teljesen általános, hogy az ns- és np-orbitálok mellett az (n-1)d-pályák is részt vesznek a koordinatív kötések kialakításában,
azaz valamennyi atompálya vegyértékorbitálnak tekinthető. (Főcsoportbeli elemeknél – néhány példa erre is található – csupán a nagyobb energiájú
nd-pályák igénybevételére van lehetőség.) Az (n-l)d-pályák részleges feltöltése esetén az átmenetifém-centrumok mind elektron-donor, mind
elektron-akceptor sajátsággal rendelkeznek, azaz bizonyos ligandumok esetén σ-donor/π-akceptor szinergizmus lép fel. Az átmenetifém-ligandum
kölcsönhatás (koordinatív kötések kialakítása) általános sémáját mutatja be a III. 1. ábra. Részletesebb – és adott ligandumokra vonatkozó pontosabb
– leírás található az I.4. fejezetben.

III.1. ábra - Az átmenetifém és a ligandum közötti σ/π kölcsönhatás

– A fémek között egyszeres és többszörös kötések egyaránt kialakulhatnak (klaszterek), a két fémet gyakran hídhelyzetű ligandumok is
összekapcsolják.
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– A központi fém koordinációs számát könnyen képes megváltoztatni. Ennek a tulajdonságnak óriási jelentősége van a reagáló partnerek
molekuláinak aktiválásában, a koordinációs szférában lejátszódó reakciók elősegítésében, azaz átmenetifém-katalizált reakciók megvalósításában.

A fentiekkel összhangban ez a fejezet elsősorban abban kíván segítséget nyújtani, hogy a különböző átmenetifém-katalizáit homogénkatalitikus
reakciók aktív komplexeinek szerkezetét, felépítésük és előállításuk elvi alapjait megértsük. Ennek hiányában bármely katalitikus reakció
„lényegének” (az aktív katalizátor szerkezetének) megvilágítása, a reakció paramétereinek célszerű változtatása lehetetlen, a valóban különleges
tulajdonságú, sok lehetőséget nyújtó aktív katalizátorok ekkor csupán mint „eszközök” szerepelnek a reakcióinkban.

Az átmenetifém-szén kötést tartalmazó vegyületek külön fejezetben történő részletes tárgyalása nemcsak elméleti érdekességük, sajátos reakcióik
miatt indokolt, hanem a fent már említett átmenetifémek által katalizált különböző homogénkatalitikus reakciók egyre növekvő szerepe miatt is. A
következőkben tárgyalt vegyületek jó része olyan nagy gyakorlati jelentőségű reakció katalitikus intermedierje (vagy azok közeli analógja, modellje),
mint a hidrogénezés, karbonilezés és különféle kapcsolási reakciók.

Jellemzőnek tekinthető az a megjegyzés, amely a fémorganikus – elsősorban átmenetifém-organikus – rendszerek szinte beláthatatlan alkalmazási
lehetőségére vonatkozik, és az OMCOS-konferenciák kissé talán elfogult résztvevőitől gyakran hallható egyes bonyolult szintézis-elképzelések
kapcsán. „Majd az OMCOS-kutatók megoldják!” – hangzik el egyre gyakrabban és néhányszor valóban elegáns fémorganikus-szerves szintetikus
megoldások szemtanúi lehetünk.

Megjegyzés: Az „OMCOS-konferencia” a fémorganikus vegyületek szintetikus alkalmazásával foglalkozó nemzetközi konferencia
(Organometallic Chemistry directed towards Organic Synthesis).

Katalitikus reakciók intermedierjeit említve természetesen elsősorban átmenetifém-organikus vegyületekre gondolunk. Már az előző – főcsoportbeli
fémek fém-szén kötést tartalmazó vegyületeit tárgyaló – fejezetben is látható volt, hogy az említett vegyületek és az átmenetifém-organikus
származékok között rengeteg kapcsolódási pont található. Gondoljunk az ónorganikus vegyületek palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban történő
alkalmazására, vagy cinkorganikus vegyületek (pl. Et2Zn) ródiumkomplexek jelenlétében lejátszódó, karbonilcsoportra történő katalitikus addíciójára.

A jelen könyv terjedelme nem teszi lehetővé, hogy a ligandumok szerinti tárgyalással párhuzamosan a jellemző reakciókat (ligandumcsere,
beékelődési reakciók, oxidatív addíció, stb) is sorra vegyük. Azt az utat választottuk, hogy egy jellemző példa felbukkanásakor kissé részletesebben
szólunk a reakció jellemzőiről és elméleti vonatkozásairól.

III. 1. σ-Donor ligandumok
Mint már az I. fejezetben is láttuk, a σ-donor és a σ-donor/π-akceptor sajátságú ligandumok nem válnak el élesen, azaz néhány típust különböző
csoportokba sorolhatunk attól függően, hogy a ligandumok szerkezete vagy a gyakorlati szempontból talán lényegesebb, tényleges ligandum-fém
kötés erőssége alapján tárgyaljuk a vegyületcsaládot.

Bár az M-C(sp2) és M-C(sp) kötést tartalmazó vegyületek a „tiszta” σ-donor ligandumok és a σ-donor/π-akceptor ligandumok családja között
helyezkednek el, szerkezeti okokból ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra. Az alkenil, aril- és alkinilligandumok rendelkeznek ugyan π*-orbitállal
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és ily módon elviekben mindenképpen lehetőség van a fémek feltöltött d-pályáival való kölcsönhatásra, a szerkezeti vizsgálatok eredményei alapján
kijelenthető, hogy az M-C kötés alapvetően egyes kötés jellegű. Ennek illusztrálására vizsgáljuk meg a III.1. táblázatban szereplő vegyületek Pt-C
kötéstávolságát. Figyelembe kell vennünk, hogy a szénatom atomrádiusza jelentős mértékben változik a hibridizációval. A mindhárom komplexben
szereplő Pt(II) ionrádiuszok azonosnak tekinthetők (131 pm), ugyanakkor az sp3, sp2 és sp hibridizációjú szénatom atomrádiusza rendre 77 pm, 67 pm
és 60 pm. A Pt-C távolságokból megállapítható, hogy azonosak az atomrádiuszok összegével vagy valamivel nagyobbak annál. Ez mindenképpen
azt jelzi, hogy a Pt-C kapcsolat nem kettős kötés jellegű, azaz π-koordináció nem figyelhető meg. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a fém
feltöltött d-pályáiról sem történik jelentős mértékű viszontkoordináció a C=C kettős kötés és a C≡C hármas kötés π*-orbitáljára, ugyanis a szén-szén
kötéstávolságok sem nőttek meg jelentősen [1].

III.1. táblázat - Pt-C kötéstávolságok különböző szerves ligandumok Pt(II) komplexeiben.

Pt-C [pm]
transz-[PtCl(CH2SiMe3)(PPhMe2)2] 208
transz-[PtCl(CH=CH2)(PPhMe2)2] 203
transz-[PtCl(C≡CPh)(PPhMe2)2] 198

III. 1.1. Fém-C(sp3) kötést tartalmazó vegyületek
III. 1.1.1. Átmenetifémek alkilvegyületei

Előállításuk

Alkilcsoport bevitelével

Átmenetifém-halogenid + főcsoportbeli fém alkilvegyületének reakciójában (transzmetallalás)

Az átmenetifém-alkil (M’-R) komplexek előállításának legáltalánosabban alkalmazott módszere főcsoportbeli fémek alkilvegyületeinek (M-R)
használatán alapul. Az átmenetifém-halogenidet leggyakrabban alkil-lítiummal vagy Grignard-vegyülettel végzett metatézis reakcióban alakítják
át a megfelelő átmenetifém-alkil-származékká [2]. Bár egyensúlyi reakcióról van szó, megállapíthatjuk, hogy az esetek döntő többségében M’-R
képződése dominál. A reakció lejátszódását elősegíti, hogy az erősen elektropozitív főcsoportbeli fém (Li, Mg) és a nagy elektronegativitású halogenid
kombinációja ionos fém-halogenid-származékot ad.

(III.1.). ábra -
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Az átmenetifémek többségének elektronegativitása általában lényegesen nagyobb, mint az alkáli- vagy alkáliföldfémeké, így a fenti egyensúly az
átmenetifém-alkil termékek keletkezésének irányába tolódik el. Korai átmenetifémek esetén azonban a transzmetallálás egyensúlyát (pl. Zr (Ti, Hf)
és Al között) a két reakciópartner további ligandumai határozzák meg [3,4].

Számos más fém (Al, Zn, Hg, Sn) alkilszármazéka is használható erre a célra. Ezek a gyengébb alkilezőszerek különösen előnyösen alkalmazhatók
azokban az esetekben, amikor a több halogént tartalmazó átmenetifém-halogenid részleges alkilezését kívánjuk megvalósítani.

(III.2.). ábra -

Átmenetifém-komplexek alkilezésével

A fenti transzmetalláláshoz hasonlóan széles körben alkalmazott reakció M’-R komplexek előállítására a fémkomplexek alkilezése. Mind
komplexanionok („metallátok”), mind semleges komplexek – formális oxidatív addíciós reakcióban – alkil-halogenidekkel reagálva átmenetifém-
alkil-komplexeket eredményeznek [5,6]. (Fontos kivételt képeznek a perfluoroalkil-ligandumot tartalmazó komplexek, melyek előállítása közvetlen
alkilezési reakcióban nem valósítható meg. Ennek okairól a ΙΠ. 1. „Kitekintésben” közlünk részleteket.)

A biner átmenetifém-karbonilokból redukálószerek (pl. Na) jelenlétében [M(CO)n]--anion (metallátanion) alakítható ki, amely alkil-halogenidekkel
alkilezhető.

(III.3.). ábra -

Metallátok acilezése és a keletkező fém-acil-vegyület dekarbonilezése ugyancsak átmenetifém-alkil-származékokat eredményez.

(III.4.). ábra -

Az anionos átmenetifém-komplexek alkilezése legkönnyebben metil-halogenidekkel, legnehezebben tercier-alkil-halogenidekkel valósítható meg. Az
SN2 alkilezési reakció sebessége a következő sorrendben csökken: metil > primer alkil > szekunder alkil>>tercier alkil. Az alkilkomplexek stabilitása
is ennek megfelelően változik [7].



III. ÁTMENETIFÉM-ORGANIKUS VEGYÜLETEK

217

Megjegyzés: Az átmenetifémek teroalkil-komplexei nagyon ritkák, egyik képviselőjük a Cr(tBu)4. A stabilitás oka ebben az esetben az, hogy a
ligandumok elhelyezkedése nem teszi lehetővé a tBu-csoportok β-hidrogénjei és a központi fém kölcsönhatását, azaz a β-eliminációt [8].

Gyakran megfigyelt reakció a szekunder alkilkomplexek izomerizációja a megfelelő primer alkilszármazékká. A fém-szén kötési energia vizsgálatok
segítséget nyújtanak a fenti megfigyelések értelmezésében. Az átmenetifém-C(primer) kötés erőssége kb. 16-32 kJ/mól értékkel nagyobb, mint
az átmenetifém-C(szekunder) kötésé. Következésképpen a tercier-alkil-komplexek előállítására és jellemzésére csupán néhány példa ismeretes.
Az alábbi – több részlépésen keresztül megvalósuló – izomerizációs reakció (III.5) is jól mutatja, hogy az alkilkomplexek fenti termodinamikai
stabilitásának főleg szterikus okai vannak [7] .

(III.5.). ábra -

Megjegyzés: Abban az esetben, ha az alkilligandum α-szénatomjához elektronvonzó szubsztituens kapcsolódik, a szterikusan gátoltabb
elágazó izomer termodinamikailag stabilisabb, mint a lineáris izomer. Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy kellő elektronvonzó képességű
szubsztituensek a szterikus tényezők meghatározó szerepét csökkenthetik, sőt túlkompenzálhatják [9].

III.2. ábra - 1-ciano-etil-csoportot tartalmazó vaskomplex

Beékelődési reakciók segítségével

Átmenetifém-hidrid + alkén reakciójában (hidrometallálas)

Az átmenetifém-alkil-komplexek legrészletesebben vizsgált reakciójának, a β-hidrid eliminációnak a megfordításáról van szó.

(III.6.). ábra -

Az olefin a fém-hidrogén kötésbe ékelődik (beékelődési („insertion”) reakció), következésképpen olyan reakcióképes vegyület áll elő, amelynek
alkilcsoportja β-hidrogént tartalmaz. Ez a lépés számos átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakció (hidrogénezés, hidroformilezés)
kulcslépésének tekinthető.
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Megjegyzés: A fenti beékelődési reakció (a szubsztrátum oldaláról vizsgálva az átmeneti fém-hidrid addíciója) diének esetén is megfigyelhető. A
klasszikus szerves kémiai alapreakciókhoz hasonlóan 1,2- és 1,4-addíció egyaránt lejátszódhat. Az esetek többségében az utóbbi dominál, cisz-
és transz-termékek keletkezése egyaránt megfigyelhető.

Átmenetifém-hidrid + karbén reakciójában

(III.7.). ábra -

„Karbénforrásként” leggyakrabban diazovegyület (diazometán, etil-diazoacetát, stb.) szolgál. N2-kilépéssel a reakció körülményei között „in situ”
állítható elő a :CR1R2 karbén (R1R2=alkil, hidrogén).

Átmenetifém-alkil (halogenid) + karbén reakciójában

A reakció érdekessége, hogy a β-hidrogént is tartalmazó alkilvegyület nem szenved β-eliminációt az α-pozícióban jelenlévő elektronvonzó
szubsztituensnek (etoxi-karbonil) köszönhetően. (Ld. fenti széljegyzet). Említést érdemel, hogy az alábbi példa esetén a beékelődés erősen
oldószerfüggő: kevésbé poláris oldószerben (pl. benzol) nemcsak a Pt-C (III.8.), hanem a Pt-Cl kötésbe is történhet, ennek megfelelően α-klór-α-
etoxikarbonil-alkil-ligandum is előállítható (III.9.) [10].

(III.8.). ábra -

(III.9.). ábra -

Oxidatív addíciós reakciók segítségével

(III.10.). ábra -
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A d10 vagy d8 konfigurációjú átmenetifémek (pl. Ni(0), Pd(0), Pt(0), illetve Co(I), Rh(I), Ir(I)) olyan komplexei, amelyek 16 vegyértékelektront
tartalmaznak, alkil-halogenidekkel reagálva 18 vegyértékelektront tartalmazó komplexekké alakulnak, miközben a központi fémek oxidációszáma
formálisan kettővel nő (pl. Pt(0) → Pt(II); Ir(I) → Ir(III)).

Megjegyzés: Pt(0)- és Pd(0)-komplexek oldatszerkezeti (pl. NMR) vizsgálatainál gyakori „kellemetlen meglepetés” a halogénezett oldószerrel
történő reakció. így pl. M(PPh3)4 (M=Pd, Pt) CDCl3-ban történő oldásakor szinte kizárólag a MCl2(PPh3)2-komplexet észleljük. A reakció
kulcslépése egy MC1(CDC12) szerkezeti egységet tartalmazó komplex képződése az oldószer mint reagens oxidatív addíciójával [11].

Arra is találunk néhány példát, amikor a síknégyzetes Pt(II)-komplex oxidatív addíciós reakcióban ionos Pt(IV)-komplexszé alakul. A pentakoordinált
négyzetes piramis geometriai elrendezést mutató trimetil-platina primer termék azonnal reagál az acetonitril oldószerrel oktaéderes ionos
származékot adva.

(III.11.). ábra -

Reakcióik és tulajdonságaik

β-elimináció

Napjainkban már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az átmenetifém-alkil-vegyületek kezelése körüli nehézségek (a komplexek tárolása, bemérése
különböző reakciók végrehajtásakor, inert védőatmoszféra alkalmazásának szükségessége) elsősorban nem kis termodinamikai stabilitásukkal,
hanem nagy kinetikai labilitásukkal magyarázhatók. Amikor átmenetifém-alkilvegyületek szintézisét tűzzük ki célul, ennek megfelelően számos
lehetséges bomlási utat kell szem előtt tartanunk. Talán a legszélesebb körben, általánosan vizsgált bomlási folyamat a β-elimináció, melynek során
az átmenetifém-alkil-komplexből átmenetifém-hidrid és olefin keletkezik.

(III.12.). ábra -

A reakció mechanizmusának „kiinduló” lépésében az alkilligandum β-szénatomjának hidrogénatomja a fémmel agosztikus kölcsönhatásba lép, majd
egy négytagú gyűrűt tartalmazó átmeneti állapoton keresztül olefinligandumot tartalmazó átmenetifém-hidrid keletkezik. Az olefin disszociációjával
átmenetifém-hidridhez jutunk.
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A β-elimináció háttérbe szorítására a következő lehetőségek kínálkoznak.

– Az alkilkomplexből származtatható olefin keletkezése szterikusan vagy energetikailag kedvezőtlen. Az 1-norbornil- és az 1-adamantil-komplexek
stabilisak, mert az esetlegesen keletkező norbornén és adamantén kettős kötésének egyik szénatomja a hídfőszénatom lenne, mely rendkívül
kedvezőtlen (Bredt-szabály).

(III.13.). ábra -

– Az alkilcsoport nem tartalmaz β-hidrogént. Ilyen csoportok pl. a metil, neopentil, trimetilszilil-metil („szilaneopentil”), benzil, 2-fenil-2,2-dimetil-etil
(egyfogú alkilcsoportok), 2,2-dimetil-2-szilapropilén (kétfogú alkilcsoport).

– A központi fématom koordinációs szempontból telített. A W(CH3)6-komplex inert, stabilis, kristályos, valamivel a szobahőmérséklet felett olvadó
(op. 30 °C) anyag. Kitüntetett stabilitása azzal magyarázható, hogy nem alakulhat ki hídhelyzetű metilligandumokat tartalmazó kétmagvú komplex,
melynek bomlását az üres koordinációs helyek elősegítik.

Abban az esetben, ha mindhárom fenti feltétel egyidejűleg teljesül, különlegesen stabilis komplexek jöhetnek létre. A trisz-(2-dimetilarzino-tolil)-
króm(III)-komplex kiemelkedő termikus stabilitású (op= 350 °C) [12].

III.3. ábra - A trisz-(2-dimetilarzino-tolil)-króm(III) szerkezete

α-elimináció

Az átmenetifém-alkil-komplexek később felfedezett, ám egyre részletesebben vizsgált bomlási mechanizmusa az α-elimináció. Elsősorban korai
átmenetifémek esetén figyelhető meg, hogy az alkilkomplex az α-szénatomról történő hidrogénelvonással a megfelelő alkilidénkomplexszé alakul. Az
alábbi, sok helyen idézett példa különösen érdekes, mert az egyensúlyban lévő két komplex alkalmas annak bemutatására, hogy az α- és β-elimináció
hogyan verseng egymással. Az α-elimináció terméke (neopentilidén-komplex) az etilligandum β-eliminációjának következtében, hidrogénjének
azonnali felvételével etén-neopentil-komplexszé alakul. A tautomer neopentil-komplex α-eliminációja Ta-H-komplexet ad, amely azonnal inzerciós
reakcióban reagál az eténnel etil-neopentilidén-komplexet szolgáltatva [13].
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(III.14.). ábra -

KITEKINTÉS

Perfluoroalkil-vegyületek stabilitása

Az átmenetifémek perfluoroalkil-komplexeinek (M-RF) a megfelelő alkilkomplexekhez (M-RH) viszonyított kiemelkedő stabilitása termodinamikai
és kinetikai tényezők együttes figyelembe vételével magyarázható. Mivel a fém-fluoridok (a bomlás valószínű termékei) rácsenergiája nagy,
a perfluoroalkilkomplexek kisebb termodinamikai stabilitásúak, mint a megfelelő alkilkomplexek. A tapasztalt nagy termikus stabilitás a
perfluoroalkil-komplexek nagy kötési disszociációs entalpiájával magyarázható, mely „túlkompenzálja” az előbbi hatást.

A kötés erősségének növekedése két okra vezethető vissza, a) A perfluoroalkil-csoport nagy negatív induktív effektusának köszönhetően a fém
parciális pozitív töltése megnő, melynek következtében a fématom d-pályái közelebb húzódnak az atommaghoz. Ily módon méretük a szénatom
kötést kialakító orbitáljának méretéhez közelít, azaz jelentősen nő az orbitálok átfedése, nő a kötéserősség, b) Perfluoroaril-csoportok (ArF)
esetén az árucsoportok π* lazító pályái alacsonyabb energiaszinten találhatók, mint a csupán hidrogéneket tartalmazó aril- (ArH) csoportoké.
Ennek következtében erősödik a fém-aril viszontkoordináció (M→ArF), a fém-szén kötés erőssége nő.

A fém-alkil-komplexek szintéziséhez képest – elsősorban az RF- és RH-csoportok δ–, illetve δ+ parciális töltésének, az ellentétes induktív
effektusnak köszönhetően – a fém-perfluoroalkil-származékok előállítása számos újdonságot mutat. Mivel a perfluoroacil-komplexek könnyen
dekarbonilezhetők, a metallátok és perfluoroacil-halogenidek reakciójában előállítható acilkomplexek az M-RF-származékok intermedierjei [14].

(III.15.)

A perfluoroalkil-jodidok a Rfδ–-Iδ+ „fordított polaritásnak” (a szén-halogén kapcsolatban a halogén hordozza a δ+ töltést!) köszönhetően — a
metallát-ionnal ([Mn(CO)5

-) reagálva — jodokomplexeket eredményeznek.

(III.16.)

Ha átmenetifém-reagensként semleges fémkomplexeket (pl. Fe(CO)5) alkalmazunk, RF-I (pszeudointerhalogén) oxidatív addíciója játszódik le,
jodo-perfluoroalkil-komplex keletkezése közben.
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(III.17.)

KITEKINTÉS

Átmenetifém-alkil-komplexek az élő szervezetekben

Az átmenetifém-szén kötés reaktivitását ismerve meglepő, hogy biológiai rendszerekben is megtalálható ez a vegyületcsalád. Legjellemzőbb
és egyértelműen jellemzett képviselőik a kobalaminok. A központi kobaltatom négy koordinációs helyét corrinváz foglalja el. Az oktaéderes
komplex két axiális pozíciójában a corrinvázhoz kapcsolódó 5,6-dimetilbenzimidazol és X-csoport található. X-csoporttól függően beszélhetünk
metil-kobalaminról (X=Me), cianokobalaminról (X=CN, B12 vitamin) vagy 5’-dezoxiadenozil-kobalaminról (X= 5’-dezoxiadenozil, B12 koenzim).
Az emberi szervezetben megtalálható B12 koenzim stabilis semleges vizes közegben. Katalizálja az alkilcsoportok 1,2-vándorlással járó
izomerizációját.

III.4. ábra - Kobalamin-származékok szerkezete

Megjegyzés: Az alkilcsoportok 1,2-vándorlása („1,2-shift") – a részletek ismertetése nélkül – az alábbi reakcióegyenlettel szemléltethető.

(III.18.)

A mikroorganizmusokból izolálható metil-kobalaminból csupán 180°C felett fejlődik metán és etán, mely a kobalt-metil szerkezeti elem homolitikus
kötésfelhasadásának eredménye. A kobalaminok jelentőségének köszönhetően a mechanizmusvizsgálatok céljára számos modellvegyületet
szintetizáltak. Modellvegyületnek tekinthetők azok a származékok, amelyekben – elsősorban az axiális helyzetben levő – ligandumok és
a fém között kialakuló koordinatív kötés erőssége, valamint a komplex geometriai elrendeződése megegyezik a biológiai rendszerekben
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található származékokéval. A III.5. ábrán látható bisz(dimetil-glioximáto)-metil-piridin-kobalt kielégíti ezeket a feltételeket és a kobalt-szén kötés
vizsgálatának kitűnő modellje.

III.5. ábra - A bisz(dimetilglioximáto)-metil-piridin-kobalt szerkezete

III. 1.1.2. Átmenetifém–μ2-alkil-vegyületek
Az alkilligandumok a hidridligandumokhoz hasonlóan (ám azoknál jóval ritkábban) hídhelyzetet is elfoglalhatnak. A legegyszerűbb esetben M-C-M
háromcentrumos kötés (3c,2e) alakul ki [15].

III.6. ábra - Bisz(μ-metil)-bisz(η3-l,3-dimetilallil)Ni2 -komplex szerkezete

Többmagvú komplexeknél gyakran megfigyelhető, hogy a metilcsoport C-H kötéseinek egyike kölcsönhatásba lép az egyik fémmel, M-C-H
háromcentrumos kötést képezve [16].

III.7. ábra - Ru2(μ-CH3)(μ-CO)(CO)2(Cp)2 -komplex szerkezete

III. 1.1.3. Átmenetifém-μ2-alkilidén-vegyületek
A diazometánból nitrogénkilépés mellett karbén (CH2: ) állítható elő, amely két fématomra történő oxidatív addíciós reakcióban hídhelyzetű
karbénligandumot (μ-metilén-komplexet) ad [17].
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(III.19.). ábra -

III. 1.1.4. Átmenetifém-μ3-alkilidin-vegyületek
A három fémhez kapcsolódó CR szerkezeti egység úgy is felfogható, mint egy M3C (torzult) tetraéderes klaszter. Előállításuk alkilidinkomplexek és
koordinatíve telítetlen fémkomplexek reakciójában történik. Első lépésben dimetallaciklopropén egységgel bíró (hídhelyzetű μ-alkilidin-ligandumot
tartalmazó) komplex keletkezik, majd a második lépésben egy ugyancsak koordinatíve telítetlen komplex (megegyezhet az elsővel) addíciójával
kialakul az M3C klaszter. A módszer három különböző átmenetifém-komplex (Μ, Μ’, M” központi átmenetifém-atomok) alkalmazása esetén lehetővé
teszi MM’M”C „heterofémes” királis klaszter szisztematikus felépítését [18].

(III.20.). ábra -

III.1.2. Fém-C(sp2) kötést tartalmazó vegyületek
Ebben a családban formális fém-szén egyes és kettős kötést tartalmazó vegyületeket is találunk. Az előbbi csoportba sorolhatók az átmenetifémek
aril-, alkenil- és acilkomplexei, az utóbbiba alkilidén (karbén) és alkenilidénszármazékai.

III. 1.2.1. Átmenetifém-aril-vegyületek
Bár az arilcsoportok átmenetifémekhez történő koordinációja – delokalizált π-elektronrendszerüknek köszönhetően – változatos koordinációs kémiát
eredményezhet, ebben a fejezetben csupán az alkilligandumokhoz hasonló σ-jellegű (η1) kapcsolatot tárgyaljuk.

Előállításuk

Az alkilkomplexek előállításánál ismertetett módszerek tekintélyes része jól alkalmazható az arilszármazékok szintézisére is. Néhány lényeges eltérés
a következőkben foglalható össze:

– A metatézis reakciók között kitüntetett jelentőségű a könnyen előállítható higany-aril-vegyületek használata [19].



III. ÁTMENETIFÉM-ORGANIKUS VEGYÜLETEK

225

Megjegyzés: Bár a higanyorganikus vegyületek szintetikus alkalmazása valóban csábító, kezelésük, megsemmisítésük különleges körültekintést
kíván.

– A leggyakrabban használt lítium-aril és Grignard-vegyületek nem használhatók olyan széles körben, mint a megfelelő alkilvegyületek. Alkalmazásuk
korlátait karbonilkomplexek esetén jól mutatja az alábbi példa. Mind fenil-lítiummal, mind fenil-magnézium-bromiddal döntően a karbonilcsoporton
lejátszódó nukleofíl támadás a jellemző, melynek eredményeként a megfelelő acilkomplexhez jutunk. Ezzel szemben fenilréz-reagens jelenlétében
transzmetallációs reakcióban a várt fenilkomplex keletkezik [20].

(III.21.). ábra -

– Az arilkomplexek szintézise anionos vagy semleges átmenetifém-komplexekből elektrofil támadással jóval kisebb jelentőségű, mint az alkil-
komplexek esetében. Ennek magyarázata, hogy az arilvegyületek jóval gyengébb elektrofilek, mint a megfelelő alkilszármazékok.

– A perfluoroalkil-átmenetifém-komplexek előállításához hasonlóan arilkomplexek esetében is a megfelelő acilkomplexen keresztül lejátszódó
reakcióút jelenti a legfontosabb szintézisutat. Az átmenetifém-acil-komplex dekarbonilezése szolgáltatja a kívánt arilkomplexet [21].

(III.22.). ábra -

Szerkezetük és tulajdonságaik

Az arilkomplexek általában valamivel stabilisabbak, mint a hasonló alkilkomplexek. Például míg a titán-tetrametil bomlása –40°C-on, addig a titán-
tetrafenil bomlása 0°C-on következik be.

(III.23.). ábra -

Különleges stabilitásúak a d10 elemek (Ni, Pd, Pt) M(II) fémiont tartalmazó azon síknégyzetes komplexei, amelyek transz-helyzetben 2,6-
diszubsztituált arilligandumokat hordoznak. Az orto-helyzetű szubsztituenseknek köszönhetően az arilcsoportok a síknégyzetes szerkezetre
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merőlegesen helyezkednek el, rotációjuk gátolt. Ez az elrendeződés optimális átlapolást biztosít a platina dxy és az arilcsoport π* pályái között és
ennek következtében kiemelkedő stabilitású komplex áll elő.

III.8. ábra - A transz-Pt(2,4,6-Me3-Ph)2(PR3)2-komplex szerkezete

III. 1.2.2. Átmenetifém-vinil- (alkenil) vegyületek
Elöljáróban érdemes megállapítanunk, hogy az átmenetifém-vinil- (alkenil) származékok – bár kapcsolási reakciókban egyre nagyobb szerepet
kapnak – az átmenetifém alkil- és arilszármazékokhoz képest jóval kisebb számban találhatók a szakirodalomban megfelelően jellemzett formában.
Ennek oka elsősorban kitüntetett reaktivitásukban és az alkenilligandum változatos koordinációs módjaiban keresendő.

Előállításuk

Az átmenetifém-aril-komplexeknél megismert szintézisutak jól alkalmazhatók az analóg vinilszármazékok előállítására is. Különösen fontos a higany-
vinil-származékok alkalmazása, melyek acetilénekből egyszerűen előállíthatók. Amennyiben vinil-lítiumot alkalmazunk, transzmetallálási reakcióban
homoleptikus (kizárólag azonos alkenilligandumokat tartalmazó) komplexek szintézise valósítható meg [22].

(III.24.). ábra -

Alacsony oxidációs állapotú fémeket tartalmazó komplexek oxidatív addíciós reakcióban reagálnak vinil-halogenid-származékokkal (pl. β-sztiril-
bromiddal). A termékben a C=C kettős kötés ugyancsak transz-geometriájú, azaz a reakció retencióval játszódik le [23].
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(III.25.). ábra -

Átmenetifémek hidridkomplexeinek C≡C hármas kötésre történő formális addíciójával (más megközelítéssel: az acetilén átmenetifém-hidrogén
kötésbe történő beékelődési reakciójával) ugyancsak vinilszármazékokhoz jutunk [24].

(III.26.). ábra -

Az átmenetifém-alkil-komplexek előállításánál ismertetett módszereken túl a koordinált acetilénekre történő addíció érdemel említést.

Diaril-acetilének komplexei hidridionnal reagálva olyan termékeket adnak, amelyekben az alkenilligandum β-hidrogénje és a központi fém transz-
helyzetben található [25].

(III.27.). ábra -

A nukleofil addíciós reakciókban keletkező alkenilligandum transz-geometriája arra utal, hogy a nukleofil támadás „kívülről”, a koordinációval
ellentétes oldalról, és nem a központi fém oldaláról, annak „közreműködésével” következik be.

(III.28.). ábra -

A fenti termékek röntgenkrisztallográfiás szerkezetvizsgálata során megállapították, hogy az alkenilligandum nem egyszerűen σ-kötéssel kapcsolódik
a központi fémhez, hanem ún. η2-koordinációval. Ennek egyik lehetséges határformája a metalla-ciklopropén szerkezet, az a forma, amely egy fém-
szén kettős és egy fém-szén egyes kötéssel közelíti a valódi állapotot.
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Szerkezetük

Egymagvú komplexekben az M-C-C átmenetifém-vinil szerkezeti egység – a szén sp2 hibridizációjának köszönhetően – 120° körüli (általában
annál valamivel nagyobb, 125-130° közötti) kötésszöget mutat. Átmenetifém-vinil-komplexek fém-szén kötése nem rövidebb, mint az adott oxidációs
állapotú átmenetifém ionrádiuszának és az sp2 hibridállapotú szénatom atomrádiuszának összege. Számottevő π-kölcsönhatás esetén a kötés
jelentős rövidülése, esetleges Pt(dπ)→ C(pπ*) viszontkoordináció esetén hosszabbodása várható.

Klaszterekben megfigyelhető a vinilligandumok ún. σ/π-hídhelyzete. Miközben σ-koordinációval a vinilligandum az egyik fémhez kapcsolódik, π-
kötésével a másik fématomhoz koordinálódik [26].

III.9. ábra - σ/π-hídhelyzetü ligandumot tartalmazó kétmagvú vaskomplex szerkezete

Megjegyzés: Az a vasatom, amelyhez a vinilligandum σ-kötéssel koordinálódik, úgy is tekinthető, mint egy allilligandum „harmadik” szénatomját
helyettesítő heteroatom. Ily módon ez a „FeCC” szerkezeti egység olyan ferraallilligandumként is kezelhető, amely a másik vasatomhoz
allilligandumként koordinálódik.

III. 1.2.3. Átmenetifém-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek
A fém-szén kettős kötést tartalmazó vegyületeket gyakran karbénkomplexeknek is nevezik. Ez az elnevezés azért megtévesztő, mert ezek a
komplexek általában nem karbénligandum beépülésével állíthatók elő, és reakcióik sem szolgáltatnak karbéneket. Amennyiben a fémhez formális
kettős kötéssel kapcsolódó szénatom egyik szubsztituense heteroatom, Fischer-karbénekről, alkil (aril)szubsztituensek esetén Schrock-karbénekről
beszélünk. Az utóbbi esetben az általánosan elterjedt „karbén-komplex” helyett mindenképpen helyesebb az átmenetifém-alkilidén elnevezés
használata.

Előállításuk

Addíciós reakciók

Alkil-lítium addíciója koordinált szén-monoxidra

Kvantumkémiai számítások is igazolták, hogy a koordinált szén-monoxid szénatomjának parciális pozitív töltése nagyobb, mint a szabad ligandum
szénatomjáé. Ennek következtében bármely R-anion nukleofil támadása kedvezményezett [27]. A lítiumsó metilezésével a stabilis metoxi-karbén-
komplexhez jutunk.
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(III.29.). ábra -

Megjegyzés: Ezt a módszert alkalmazta E. O. Fischer is a róla elnevezett komplexek szintézisénél.

Átmenetifém-acil-komplexek reakciói elektrofilekkel

Amennyiben a semleges fém-acil-komplex erélyes metilezőszerrel vagy erős savval reagál, Fischer-karbén típusú komplexkationok keletkeznek [28].

(III.30.). ábra -

Ha az első lépésben a koordinált szén-monoxidot támadó nukleofilként heteroatomot tartalmazó aniont (pl. diizopropilamid-aniont, azaz lítium-
diizopropilamid (LDA) reagenst) alkalmazunk, majd azt követően a korábbiakhoz hasonlóan O-alkilezést végzünk, két heteroatom szubsztituenst
tartalmazó Fischer-karbénekhez jutunk [29].

(III.31.). ábra -

Alkoholok addíciója izocianid-komplexekre

Az előzőekkel összhangban a szén-monoxiddal izoelektronos izocianid különböző nukleofil támadó ágensekkel szemben ugyancsak készséges
reakciópartner. Már gyengébb nukleofilekkel (pl. alkoholokkal) végzett reakcióban is Fischer-karbéneket szolgáltatnak [30].

(III.32.). ábra -
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Szerves karbének képződésén keresztül lejátszódó, átmenetifém-karbének keletkezéséhez vezető reakciók

Karbonil-metallatok és geminalis dikloridok reakciójában

A legismertebb karbénprekurzorok a geminális dikloridok. Alkalmazásukkal formális cserebomlási reakcióban (alkáli-kloridok kilépése mellett)
átmenetifém-karbének szintetizálhatok [31].

(III.33.). ábra -

Fém-karbonilok és elektrongazdag olefinek reakciójában

Szubsztituált tetramino-etén-származékok szén-szén kettős kötésének homolitikus hasításával keletkező karbének készségesen reagálnak fém-
karbonilokkal [32].

(III.34.). ábra -

Szabad karbének belépésével járó reakciók

A diazometánból nitrogénkilépés mellett karbén (CH2: ) állítható elő, mely fématomra történő oxidatív addíciós reakcióban egyszerű karbént ad [33].

(III.35.). ábra -

Hasonló reakcióban hídhelyzetű karbénligandumot tartalmazó kétmagvú komplexek (μ-alkilidén-komplexek) is keletkezhetnek (Ld. III. 1.1.3.).

Fém-alkil-komplexekből kiinduló reakciók

Fém-alkil-komplexek alkilcsoportjanak deprotonalása
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Olyan alkilligandumok, amelyek CH vagy CH2 szerkezeti részt tartalmaznak α-helyzetben, intra- vagy intermolekuláris (III.36) reakcióban történő
protonelvonással átmenetifém-karbéneket szolgáltatnak. Ez a módszer a Schrock-típusú karbének előállításának legáltalánosabb módja [34].

(III.36.). ábra -

Hidridelvonás fém-alkil-komplexek alkilcsoportjából

Amennyiben átmenetifém-metil-komplexeket tritil-kationnal reagáltatunk, az α-szénatomon hidridelvonás játszódik le [35].

(III.37.). ábra -

Halogénelvonas átmenetifém–trihalogénalkil-komplexekből

Az alábbi semleges trifluormetil-komplex erős Lewis-savakkal (pl. BF3) reagálva halogénelvonás közben difluorkarbén-ligandumot tartalmazó
komplex-kationná alakul [36].

(III.38.). ábra -

Átmenetifém-alkinil-komplexekbol kiinduló szintézisek

Az alkinilligandum β-szénatomján történő protonálás eredményeképpen kationos vinilidénkomplexhez jutunk, melynek α-szénatomján történő
nukleofil támadás (pl. MeO-) eredményeképpen karbénkomplex keletkezik [37].

(III.39.). ábra -
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Szerkezetük, tulajdonságaik és reakcióik

Az átmenetifém-karbén-komplexek szerkezetének legfőbb jellegzetességei a következők.

– A koordinált karbén α-szénatomja általában sp2 hibridizációjú, trigonális geometriájú. Kivételt képeznek azok az alkilidénkomplexek, amelyekben
a karbén-szénatom egyik szubsztituense hidrogén. Ebben az esetben a fém-szén-szén kötés közel lineáris (160° körüli érték) és a C-H kötés jóval
hosszabb, mint amit a C(sp2) és Η atomrádiuszok összegeként várnánk (kb. 110 pm).

III.10. ábra - A Ta=CHCMe3 szerkezeti részletet tartalmazó komplex szerkezete

Megjegyzés: Ez az erősen torzult szerkezet tükröződik a spektroszkópiai adatokban is. Mind az infravörös spektrofotometriában (IR) kapott v(C-
H)=2600 cm-1, mind az 1H NMR-ben tapasztalt lJ(13C,1H)<100 Hz) csatolási állandó a szokásos C-H kötésnél lényegesen gyengébb kötésre utal.

– A karbének fém-szén kötése a megfelelő fémmel alkotott egyes kötésnél rövidebb, amely az alábbi ábrán látható C rezonancia-határforma
jelentőségét mutatja. A Fischer-karbének döntő többsége ugyanakkor elektrofil karakterű, azaz ebben az esetben A és Β határformák hozzájárulása
jelentős. Ezt mutatja az a tény is, hogy a szén-heteroatom (C-X, leggyakrabban C-O) kötés rövidebb, mint az általában előforduló szén-heteroatom
egyes kötés. A kötéserősség növekedése a C(pπ) <— X(pπ) orbitálok kölcsönhatására utal.

III.11. ábra - MC(X)Y szerkezeti részletet tartalmazó Fischer-karbének mezomer határformái

Megjegyzés: Mind a M-C, mind a C-X kötés kettős kötés jellege, azaz a két kötés körüli gátolt rotáció, igazolható Ή NMR-spektroszkópiával. A
(CO)5Cr=C(Me)(OMe) 1Ή NMR-vizsgálata során -40 °C-on négy metil szingulettet kapunk. A hőmérséklet emelésével a két OMe és a két =CMe
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szingulett páronként „összeolvad", jelezve a C-0 kötés körüli gátolt rotáció megszűnését. Az analóg N-tartalmú komplex, (CO)5Cr=C(Me)(NMe2)
mindkét vizsgált kötése (Cr-C és C-N) esetén a rotáció energiagátja olyan nagy, hogy szobahőmérsékleten is három szingulett látható, azaz a
NMe2-csoport két metilcsoportja megkülönböztethető [38].

– Az alkilidén (Schrock-karbén) komplexek nukleofil reakciópartnerek, azaz a fémszén kettős kötést tartalmazó C rezonancia-határforma
hozzájárulása a legjelentősebb. Erre utal az a kísérleti tény, hogy az átmeneti fém-C(karbén) kötés rotációja gátolt, geometriai izoméria fellépése
figyelhető meg szobahőmérséklet feletti tartományban is.

A karbének reakcióit, preparatív felhasználását vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük.

Az előzőekben részletesen vizsgált kétféle karbénkomplexet a támadó ágensekkel szembeni viselkedése alapján is elnevezhetjük. Mint a
jellemzésükből is kiderült, a Fischer-típusú komplexek elektrofil karbéneknek tekinthetők, ennek megfelelően különböző nukleofilekkel a heteroatom
szubsztituensek kicserélhetők. A koordinált karbének (általában α-alkoxi-karbének) ezen reakciója a belépő szubsztituensek (a támadó nukleofil
partnerek) széles skálájának köszönhetően komoly gyakorlati (szintetikus) jelentőségre tett szert [39].

(III.40.). ábra -

Az α-szénatomon hidrogént tartalmazó nukleofil (Schrock-típusú) karbének erőteljesen torzult szerkezete (ld. fent) annak köszönhető,
hogy α-hidrogénje a központi fématommal ún. agosztikus kölcsönhatást mutat. A C-H kötés gyengülésével és a fém-hidrogén kapcsolat
erősödésével (intramolekuláris oxidatív addíció) alkilidin-hidrid-komplexek alakulnak ki. Az alkilidén-hidrid-alkilidin-komplexek egyensúlyát
alapvetően meghatározza az X-anion jellege [40].

(III.41.). ábra -

Az alkilidénkomplexek, amelyeknél az α-szénatomon nem található stabilizáló heteroatomot tartalmazó szubsztituens, jóval reaktívabbak, mint a
Fischer-karbének. Az α-szénatom nukleofil jellegét jól illusztrálja, hogy képesek ketonokkal, aldehidekkel reakcióba lépni. Gyakorlatilag tetszőleges
szerkezetű olefinek szintézise valósítható meg ily módon [41].
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(III.42.). ábra -

Megjegyzés: A korai átmenetifémek (M) alkilidénkomplexei :CHR fragmensének építőelemként történő felhasználása szembetűnő hasonlóságot
mutat a klasszikus Wittig-reakcióval. Az R3P=CH2 és a L3Ta=CH9 nemcsak szerkezeti analógoknak tekinthetők, hanem hasonló reaktivitást is
mutatnak. Szén-dioxid mint reakciópartner alkalmazásával allének szintézisére is lehetőség nyílik.

(III.43.). ábra -

Vinilidén- és allenilidénkomplexek előállítása

Bár jónéhány átmenetifém képez a vinilidén- és allenilidénligandumokkal komplexet jelentőségük egyelőre messze elmarad a karbénkomplexeké
mögött. Ennek következtében csupán néhány egyszerű előállítási módjukat tárgyaljuk.

Átmenetifém-vinilidén-komplexek előállítása koordinált acetilénekből

Terminális acetilének koordinációs szférában történő átrendeződése vinilidén-ligandumot szolgáltat [42].

(III.44.). ábra -

Átmenetifém-vinilidén-komplexek előállítása alkinilkomplexekből

Az alkinilligandum β-szénatomon történő metilezése (elektrofil támadás) vinilidénligandumot tartalmazó komplexkationt eredményez [43].

(III.45.). ábra -
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Átmenetifém-allenilidén-komplexek előállítása

Azok a σ-alkinil-komplexek, amelyek alkoxikarbonil-csoportot tartalmazó terminális acetilénekből lítium-alkil és -aril-reagensekkel előállíthatók, a
hidroxi-alkinil-ligandum protonálásával és azt követő vízkihasadással vinilidénkomplexeket adnak. Amennyiben a σ-alkinil-komplexek előállítását
MeLi reagenssel végeztük, aceton eliminációja figyelhető meg és alkilezéssel allenilidénkomplexhez jutunk [44].

(III.46.). ábra -

III. 1.2.4. Átmenetifém-acil-komplexek
A legtöbb olyan sztöchiometrikus és katalitikus reakció intermedierje átmenetifém-acil-komplex, amely szén-monoxidot alkalmaz. Az
alkilkomplexekhez hasonlóan szinte minden átmenetifémnek létezik acilkomplexe is. Acilkomplexek alatt általában olyan fémkomplexeket értünk,
amelyekben η1-acilligandumok (-CXY) találhatók, azaz kételektronos donorként szerepelnek. π-Molekulapályáik révén azonban képesek arra, hogy
viszontkoordinációban is részt vegyenek. Általában a η1-acil-komplexekkel (X=alkil, aril; Y=O) együtt tárgyalják a formil (X=H; Y=O), az alkoxikarbonil
(X=OR; Y=0), a karbamoil (X=NR2, R=H, alkil, aril; Y=O) és az alkiltio-karbonil (X=SR; Y=O) komplexeket is. Az α-szénatomon oxigéntől különböző
heteroatomot tartalmazó származékok sorának egyik legfontosabb képviselője az alkoxitiokarbonil (X=OR; Y=S). A könyv terjedelmi korlátai miatt
csupán az acilkomplexek előállításával és szerkezetével foglalkozunk.

III.12. ábra - Átmenetifém-acil-komplexek és rokon származékaik

Előállításuk

Szén-monoxid beékelődésével lejátszódó reakciók

A karbonilezési reakciók egyik elemi kulcsreakciója. Részletes mechanizmusvizsgálatokkal bizonyított, hogy az alkilcsoport vándorlása játszódik le
(„migratory insertion”) és nem a szén-monoxid ékelődik be az adott pozícióban lévő fém-szén kötésbe.
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(III.47.). ábra -

Megjegyzés: Az átmenetifém-acil-komplexek és átmenetifém-alkil-karbonil-komplexek egyensúlyi egymásba alakulása a karbonilezési
(hidroformilezési, hidroalkoxikarbonilezési, hidrokarboxilezési) és dekarbonilezési folyamatok talán legalaposabban vizsgált elemi reakciója.

Karbonsav-halogenidek oxidatív addíciójával lejátszódó reakciók

Számos átmenetifém-acil-komplex nem állítható elő szén-monoxid beékelődéssel. Ezekben az esetekben a karbonsav-halogenidek oxidatív addíciója
szolgáltathatja a megfelelő acilkomplexet. A perfluoroalkil-komplexek sajátos viselkedését már az alkilkomplexek között tárgyaltuk. A perfluoroalkil-
ligandumok „vándorlással járó beékelődési reakciója” (szén-monoxid-beékelődés) nem figyelhető meg, ily módon a megfelelő perfluoroacil-komplex
sem szintetizálható. Perfluoroacil-kloridok nátrium-metallátokkal azonban átmenetifém-perfluoroacil-komplexet adnak [45].

(III.48.). ábra -

Átmenetifém-η1-acil-komplexek szerkezete és jellegzetes reakciói

A η1-acil-komplexek jellemzésére széles körben alkalmazott analitikai módszer az infravörös spektrofotometria. A ν(CO) értékek tipikusan 1650 cm-1

körüli értéknél találhatók és jelentősen különböznek a η2-acil-komplexektől. Az utóbbiak jóval kisebb hullámszámnál (kb. 1500 cm–1-nál) jelentkező
ν(CO) vegyértékrezgéssel rendelkeznek.

Megjegyzés: Az alacsony ν(CO) vegyértékrezgés nem jelenti feltétlenül az acilligandum η2 típusú koordinációját. A Fe(Cp)(COPh)(dppe)-
komplex szilárdfázisú szerkezet-meghatározása alapján egyértelműen megállapítható, hogy η1-acil-komplexről van szó.

A η1-acil-komplexek terminális oxigénje erősen bázikus azokban az esetekben, amikor a fém-karbonil kötés rövid, azaz erőteljes d-π
viszontkoordináció figyelhető meg. A bázikusság abban is megnyilvánul, hogy átmenetifém-formil-komplexek oxigénje protonálható és átmenetifém-
hidroximetilén-komplexek (átmenetifém-hidroxikarbén-komplexek) keletkeznek. Az alábbi rénium-formil-komplex reverzíbilis protonálási reakcióban
rénium-hidroximetilidén-komplexet ad [46].

(III.49.). ábra -
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Az acilkomplex-anionok jelentős részénél a protonálás aldehideket eredményez, melyek képződését fém-karbonilok keletkezése kíséri. A reakció
intermedierjei mind a központi fématom, mind az acilcsoport karbonil-szénatomjának protonálásával előállhatnak [47].

(III.50.). ábra -

A η1-acil-komplexek oxigénen történő alkilezése O-szubsztituált karbéneket (Fischer-karbéneket) eredményez, amelyeket a III. 1.2.3. fejezetben
tárgyalunk.

η2-acil-komplexek szerkezete és reakciói

A η1-acil-komplexek mellett jónéhány η2-acil és a hídhelyzetű μ-η2-acil-ligandumot tartalmazó komplexet ismerünk. Az acilkomplexek különböző
típusú koordinációit a III. 12. ábrán mutatjuk be.

A η2-acil-komplexek tipikus képviselői az erősen oxofil korai átmenetifémeket és aktinoidákat tartalmazó komplexek. Újabb vizsgálatok arra utalnak,
hogy pl. az alábbi komplex a metilligandum vándorlásával lejátszódó szén-monoxid-beékelődési reakció intermedierje.

III.13. ábra - A cirkónium η2-acetil-komplexe

A tioacil-, szelenoacil- és telluroacil-komplexek ugyancsak η2-típusú koordinációt mutatnak. Előállításuk alkilidinkomplexekből kiindulva történik [48].

(III.51.). ábra -

Megjegyzés: Az angol szakirodalom nyomán a C(X)R-ligandumokra (X=0, S, Se, Te) összefoglalóan a kalkoacil elnevezést is használhatjuk.
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Hídhelyzetű η2-acil-komplexeket azokban az esetekben írtak le, amikor két különböző fémet tartalmazó egyszerű klaszter két fématomja közül az
egyik oxofil partner, azaz a szén-monoxid η2-típusú koordinációja esetén az oxigén koordinációjára nyújt lehetőséget. A komplexek oxikarbén (:C(OH)
(CH3)) jellegére utal, hogy a fémszén kötés hossza lényegesen rövidebb, mint a η1-komplexekben, ugyanakkor a szénoxigén kötés megnyúlik. Ezt
jelzi az alábbi komplex rendkívül kicsi, 1339 cm–1 ν(CO) értéke.

III.14. ábra - Hídhelyzetü η2-acetil-ligandumot tartalmazó Zr-Mo-komplex

III. 1.2.5. Átmenetifém-μ-alkilidin-vegyületek

Átmenetifém-alkilidin-komplexek koordinatíve telítetlen komplexekkel reagálva μ-alkilidin-komplexet (aszimmetrikus alkilidin híd) adnak. (Ld. III.
1.1.4.)

III.1.3. Fém-C(sp) kötést tartalmazó vegyületek
III. 1.3.1. Átmenetifém-alkilidin-vegyületek

A fém-szén hármas kötést tartalmazó vegyületeket gyakran – a karbénkomplex elnevezés mintájára – karbinkomplexnek is nevezik.

Megjegyzés: Bár az alkilidinkomplexek felfedezése (1973) E.O. Fischer nevéhez fűződik, a vegyületcsoport vizsgálatához komoly lendületet
adott Schrock felfedezése, aki megállapította, hogy az acetilén metatézis reakciót alkilidinkomplexek katalizálják.

Előállítás

Fém-szén kettős kötést tartalmazó származékokból

Fischer-karbénekből

Fischer-karbéneket bór-trihalogenidekkel (erős Lewis-savakkal) reagáltatva fémszén hármas kötés alakul ki. Az anion eltávolítása Fischer-karbének
α-szénatomjáról az alkilidinkomplexek előállításának legáltalánosabb módja. Példákat elsősorban a Cr, Mo és W komplexeinek körében találunk [49].
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(III.52.). ábra -

A halogénligandum minden esetben a karbénligandumhoz képest transz-helyzetbe lép be.

Schrock-karbénekből

Az α-szénatomon hidrogént tartalmazó karbének α-deprotonálásával (formálisan HX-kilépés közben) alkilidinkomplexek nyerhetők. Valójában a
reakció Ph3P=CH2 hatására játszódik le metil-trifenil-foszfónium-halogenid keletkezése közben [50].

(III.53.). ábra -

Az α-szénatomról történő hidrogénelvonás történhet erős bázis (BuLi) segítségével vagy intramolekuláris reduktív eliminációban [51].

(III.54.). ábra -

Az α-hidrogén-elimináció eredményezheti az α-szénatomon levő hidrogén eltávolítását oly módon, hogy az átmenetifém-szén hármas kötés
kialakulását hidrid-ligandum kialakulása kíséri.

(III.55.). ábra -
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Diklórkarbén-komplexekböl

Reaktív diklórkarbén-komplexek aril-lítium-származékokkal reagálva aril-szubsztituált karbinkomplexeket adnak. Az aril-lítium reagenst kétszeres
mennyiségben kell alkalmaznunk, mert csupán az egyik arilekvivalens vesz részt az alkilidinligandum (≡CAr) kialakításában, a másik a
halogénszubsztituensek egyikének eltávolításáért felelős [52].

(III.56.). ábra -

Klaszterek és acetilének metatézisreakciójában

(III.57.). ábra -

A reakció úgy is tekinthető, mint karbinligandum közvetlen reakciója a háromszoros fém-fém (Mo≡Mo, W≡W) kötést tartalmazó klaszterrel. Bár
„közvetlen” szintézisnek tekinthető, csupán néhány példa ismeretes, szintetikus alkalmazhatósága erősen korlátozott.

Alkenilkomplexek átrendeződési reakciójában

Molibdén alkenilkomplexeinek olyan átrendeződési reakcióit is megfigyelték, amikor az L-ligandum kilépését Mo≡C hármas kötés kialakulása és a
fématom oxidációs számának kettővel történő növekedése kíséri [53].

(III.58.). ábra -

Tulajdonságaik és reakcióik

Az átmenetifém-karbin-komplexek legfontosabb szerkezeti jellegzetességei az alábbiakban foglalhatók össze.

– Az átmenetifém-szén kötés rendkívül rövid, általában rövidebb, mint az átmenetifém-szén kötés a karbonilkomplexekben.
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– Az M-C-R kötés lineáris vagy közel lineáris (az α-szén sp hibridállapotú). Az M-C hármas kötés úgy értelmezhető, mint egy σ-donor („bonding”) és
két π-akceptor („back-bonding") kölcsönhatás eredménye. Az átmenetifém-szén egyes, kettős és hármas kötés erősségének ugyanazon komplexen
belüli összehasonlítására látványos példa az alábbi „W-alkil-karbén-karbin”-komplex [54]. (M-C(alkil)=225 pm, M-C(alkilidén)=194 pm, M-C(alkilidin)=
178 pm)

III.15. ábra - A W(dmpe)(CH2CMe3)(CHCMe3)(CCMe3) szerkezete

– Az olyan karbinkomplexekben, ahol az α-szénatomhoz elektronban gazdag heteroatom kapcsolódik („Fischer-karbinek”), az alábbi mezomer
határformáknak köszönhetően jelentős stabilizáló hatás figyelhető meg.

III.16. ábra - Dialkilamino-alkilidin-komplexek mezomer határformái

Az átmenetifém-alkilidin-komplexek az átmenetifém-alkilidén-komplexekhez hasonlóan (szerkezeti rokonságukból adódóan) rendkívül sokoldalú
reagensek. Az alkilidinligandumon történő nukleofil és elektrofil támadások, valamint ciklikus reakciók következtében olyan származékok előállítása
is lehetővé válik, amelyek klasszikus fémorganikus szintetikus módszerekkel nem elérhetők.

Megjegyzés: A koordinatíve telítetlen átmenetifém-komplexek és az egymagvú alkilidin-komplexek reakcióit a μ3-alkilidin típusú ligandumot
tartalmazó klaszterek előállításánál (III. 1.1.4.) már tárgyaltuk.

– A nukleofil ágensekkel szembeni reakciókészség erőteljesen fokozható, ha a központi fématom pozitív töltésű és/vagy a koordinálódó ligandumok
egy része erős π-akceptor karakterű. Az alkalmazható nukleofil ágensek széles köre (CN-, NCS-, NCO-, NMe2

-, RO-, F-) miatt a Fischer-karbének
előállításának egyik alapvető, néhány típusnál kizárólagos módszere [55].

(III.59.). ábra -

Alkil-izonitril-ligandumot hordozó alkilidin-ozmium-komplex SH- nukleofil támadó ágens alkalmazása esetén η2-tioacil-komplexet ad.
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(III.60.). ábra -

– Az elektrofilekkel szembeni reakciókészséget az alábbi ásványi savakkal végzett reakcióval illusztráljuk. A fotokémiai reakció részleteit nem
tárgyalva feltételezhető, hogy a reakció fontos intermedierje a hajlított alkilidinligandumot tartalmazó komplex, melynek sósavval történő reakciója
alkilidénszármazékot eredményez [48].

(III.61.). ábra -

– A cikloaddíciós reakciók az alkilidinligandumok kémiájának talán legérdekesebb és legváltozatosabb reakciói. Az átmenetifém-alkilidin-komplexek
szabad acetilénnel reagálva metallaciklobutadién-származékokat adnak, melyek egyben az acetilénmetatézis-reakció kulcsintermedierjeinek is
tekinthetők [56].

(III.62.). ábra -

Az alkilidinkomplexek közismert reakciója a dimerizáció, amelynek eredményeképpen dimetallaciklobutadiének keletkeznek. Egyensúlyi reakcióban
fém-fém hármas kötést tartalmazó származékok és diszubsztituált acetilének keletkeznek. Az alsó nyíl irányában lejátszódó reakció a fenti előállítási
módszerek között is szerepelt mint „közvetlen” szintézisút.

(III.63.). ábra -
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III. 1.3.2. Átmenetifém-alkinil-vegyületek
A σ-alkinilvegyületek legegyszerűbb képviselői, az etinilkomplexek úgy tekinthetők, mint az acetilidligandum komplexei. A HC≡C--ligandum
izoelektronos a CN--, CO- és N2-ligandumokkal. Az etinilkomplexek számos tulajdonsága egyrészt az analóg cianidkomplexekére emlékeztet,
másrészt a halogénkomplexekére (acetilid mint „pszeudohalogenid”) [57].

Megjegyzés: A halogénkomplexekére emlékeztető komplexképzési reakciók miatt az alkinil-ligandumokat gyakran a klasszikus koordinációs
kémia témakörében, és nem a fémorganikus vegyületek között tárgyalják.

Előállításuk

Cianidkomplexekből

A kálium-[hexaetinil-kromát(III)] előállítását bemutató reakció világosan jelzi a HC≡C-ligandum pszeudohalogén jellegét. A többi pszeudohalogénnél
jóval erősebb bázis, tehát acetilidkomplexei könnyen hidrolizálnak. Ennek kiküszöbölésére az alábbi reakciót is vízmentes oldószerben (cseppfolyós
ammóniában) kell végezni.

(III.64.). ábra -

Acetilénkomplexekből

Stabilis 1-alkinil-komplexeket elsősorban a d10 elektronkonfigurációjú központi átmenetifém-atomot (pl. Au(I)) tartalmazó komplexek esetén írtak le.
Az Au(I) polimer szerkezetű alkinilkomplexei trifenilfoszfán hatására depolimerizálhatók. A polimerben az Au(I) hármas koordinációs számú, míg a
trifenilfoszfán-komplexben a szokásos („kedvező”) kettes koordinációt mutatja a lineáris geometriájú származékban.

(III.65.). ábra -
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A Cu(I)-alkinil-komplexei a fenti Au(I)-hez hasonló polimer szerkezetet vesznek fel. Az alkinilligandum nemcsak σ-kötést alakít ki, hanem a
szomszédos Cu+-ionhoz π-kötésével („oldalával”) koordinálódva („side-on coordination”), η2-típusú ligandumként is viselkedik [58].

III.17. ábra - A réz-alkinil-komplexek polimer szerkezete

Átmenetifém-σ-alkinil-komplexek terminális alkinek átrendeződési reakcióiban mint intermedierek detektálhatok. Az átmenetifémhez π-kötéssel
kapcsolódó terminális acetilén erős bázis (lítium diizopropilamid) katalitikus hatására deprotonálódási lépést követően átrendeződik [44].

(III.66.). ábra -

Korábbi előállítási reakciók között már tárgyalt módon, átmenetifém-σ-alkinil-komplexek β-szénatomon történő protonálásával stabilis alkenilidén
(vinilidén) komplexek állíthatók elő (III. 1.2.3.)

Szerkezetük, tulajdonságaik

Az átmenetfém-alkinil-komplexekben az átmenetifém-C-C kötés lineáris. A kötéstávolságok arra engednek következtetni, hogy az átmenetifém-
szén kötés nem mutat semmiféle π-jelleget, tehát lényegében a megfelelő hibridállapotú atomrádiuszok összegeként áll elő és egyszeres kötésnek
tekinthető.

III.18. ábra - A Pt(PPhMe2)2(CCPh)Cl-komplex szerkezete

– Átmenetifém-σ-alkinil-komplexek legjellegzetesebb reakciója a vinilidén-komplexekké történő átrendeződési reakció. Amennyiben a kiindulási
vegyület terminális acetilén valamely π-komplexe, a megfelelő stabilis tautomer vinilidén-származékká alakul. A kiindulási anyag egyensúlyi
reakcióban a megfelelő hidrid-σ-alkinil-komplexszé alakul, melyet a fématomról a szénatomra történő hidrogénvándorlás követ [59].
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(III.67.). ábra -

– A σ-alkinil-ligandum (terminális acetilidanion) elektrofilekkel (karbokationok vagy proton) készségesen reakcióba lép. Az alkilezés vagy protonálás
a β-szénatomon játszódik le, melynek eredményeképpen vinilidénkomplexek keletkeznek.

Az átmenetifém-etinil-komplexek közismerten robbanékonyak. A legismertebb a Cu(I) etinil-származéka, mely magasabb hőmérsékleten Cu2C2-t
képez. A Cu(I), Ag(I) és Au(I) polimerszerkezetű átmenetifém-alkinileket képez.

Megjegyzés: Balesetvédelmi előírásokból közismert, hogy a réz-acetilid képződésének veszélye miatt az acetilén nem tárolható olyan palackban,
amely rézcsatlakozásokkal van ellátva.
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III.2. σ-Donor/π-akceptor ligandumok
Mivel az átmenetifém-alkenil, az átmenetifém-aril és az átmenetifém-alkinil-komplexek fém-szén távolsága alapvetően fém-szén „normál” egyszeres
kötésre utal, a fenti ligandumokat – a π-akceptor sajátságot biztosító π*-molekulapályák ellenére – az előző fejezetben tárgyaltuk.

III.2.1.Átmenetifém-karbonil-komplexek
Az átmenetifém-karbonil-komplexek régóta ismert fémorganikus származékok. Számos átfogó közlemény, könyv jelent már meg szerkezetükről,
reakcióikról, felhasználásukról.

Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a szén-monoxid „kismolekula” mint „C” építőelem felhasználása valóban forradalmasította az ipari és preparatív
szerves kémia néhány területét is [1-4].

Megjegyzés: Valószínűleg ez az egyetlen átmenetifém-organikus vegyületcsalád, amelyekkel kapcsolatos eredményeket – ráadásul a
fémorganikus kémia nagy fellendülése előtti években – magyar nyelvű szakkönyvben is összefoglalták [5].

A szén-monoxid átmenetifémekkel kialakított koordinatív kötésének szerkezetét, a különböző pályák átlapolási lehetőségeit az elméleti részben (I.
fejezet) már tárgyaltuk. Hasonlóképpen érintettük a terminális és hídhelyzetű koordináció alaptípusait. Ebben a fejezetben néhány konkrét példát
mutatunk be, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően vázoljuk legfontosabb előállítási módjaikat és reakcióikat.

Ha valamennyi kielégítően jellemzett, karbonilligandumot tartalmazó átmenetifém-komplexet fel kívánnánk sorolni és röviden jellemezni, valószínűleg
vaskos kötetre lenne szükség [6-9]. Mindenképpen meg kell említenünk azokat a semleges biner karbonilokat (kizárólag szén-monoxid-
ligandumot tartalmazó komplexeket), amelyek közül jónéhány ma már kereskedelmi forgalomban is kapható. A karbonil-ligandum(ok) részleges
szubsztitúciójával pedig további vegyes ligandumú karbonil-komplexek állíthatók elő.

Az ismert biner karbonilkomplexek száma a fém-karbonil-komplexekének csupán töredéke. Az következő táblázatból kitűnik, hogy az alsó
periódusokban nem találhatók stabilis biner karbonilok. A palládium- és platinakomplexek karbonilezési reakciókban játszott szerepe közismert,
ennek megfelelően számos foszfántartalmú karbonil-komplexüket ismerjük. Biner karboniljuk azonban nem ismeretes.

III.2. táblázat - Biner karbonilok
5 6 7 8 9 10

V(CO)6 Cr(CO)6 Mn2(CO)10 Fe(CO)5*

Fe2(CO)9

Fe3(CO)12

Co2(CO)8

Co4(CO)12

Co6(CO)16

Ni(CO)4*

Nb Mo(CO)6 Tc2(CO)10 Ru(CO)5* Rh2(CO)8 Pd
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Tc3(CO)12 Ru3(CO)12

Ru6(CO)18

Rh4(CO)12

Rh6(CO)16

Ta W(CO)6 Re2(CO)10 Os(CO)5*

Os3(CO)12

Ir4(CO)12

Ir6(CO)16

Pt

A táblázat elemzése során megállapítható, hogy az egyes csoportokban tisztán érvényesül a 18-elektronos szabály. Kivételt képez a V(CO)6, melynél
csak kétmagvú klaszterek kialakulása esetén lenne esély 18-elektronos rendszerek kialakulására, és az összes hexadekakarbonil (M6(CO)16). A
táblázatban *-gal jelöltük a szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú biner karbonilokat.

Előállításuk

Elemi fém és szén-monoxid reakciójában

Néhány fém (Fe, Ni) elemi állapotban már szobahőmérsékleten is reagál atmoszferikus nyomású szén-monoxiddal. Oxidált felületű vas esetén a
hőmérséklet és a nyomás jelentős növelése (100 bar, 150 °C) szükséges.

(III.68.). ábra -

(III.69.). ábra -

Megjegyzés: Hosszabb ideig acélpalackban tartott szén-monoxidban jelentős mennyiségű Fe(CO)5 mutatható ki, amely a nikkel-tetrakarbonilhoz
hasonlóan erősen mérgező. Különleges veszély forrása ez a reakció (III.69.), mert a nagynyomású szén-monoxid tárolására alkalmazott palackok
fala elvékonyodik (a szén-monoxid „megeszi” a palackot), robbanáshoz vezethet.

Fém-halogenid és szén-monoxid reakciójában, redukálószer jelenlétében

A gyakorlatban használt fém-karbonilok jelentős részét ezzel a módszerrel állítják elő. Redukálószerként elektropozitív fémek, alumínium-alkilok
vagy maga a szénmonoxid szolgálhat.

(III.70.). ábra -
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(III.71.). ábra -

(III.72.). ábra -

(III.73.). ábra -

(III.74.). ábra -

Fotolízissel

(III.75.). ábra -

Karbonilezési reakcióban

(III.76.). ábra -

A fenti reakció egyben rávilágít arra is, hogy a fém-fém kötések erőssége az alsó periódusbeli fémeknél nő. A vas esetében az egymagvú Fe(CO)5
stabilis, a Fe2(CO)9 előállításához a CO-ligandum fotolitikus eltávolítására van szükség. Ezzel szemben az ozmium esetében a kevésbé stabilis
egymagvú Os(CO)5 a stabilis Os3(CO)12-ből csak erélyes körülmények közötti karbonilezéssel állítható elő [10].

Lúgok hatására („bázisreakcióval”)
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(III.77.). ábra -

Hasonló módon számos további biner karbonilkomplex-kation és -anion állítható elő. A [Re(CO)6]+, a [Mn(CO)5]-, a [Co(CO)4]-, a [Fe(CO)4]2- és a
[Nb(CO)5]3- a semleges karbonilokhoz hasonlóan ugyancsak kielégíti a 18-elektronos szabályt [11].

Szerkezetük

A III. 19. ábrán a III.2. táblázatban is szereplő néhány biner karbonil szerkezete látható. A Ni(CO)4, a Fe(CO)5 és a Cr(CO)6 a várakozásnak
megfelelően tetraéderes, trigonális bipiramisos (tbp) és oktaéderes geometriai elrendezésű. A kétmagvú komplexek között található kizárólag
terminális karbonilligandumokat (Mn2(CO)10), egy (Os2(CO)9), két (Co2(CO)8), illetve három (Fe2(CO)9) szimmetrikus hídhelyzetű karbonilligandumot
tartalmazó vegyület. A hárommagvú komplexek körében hasonló a helyzet: az Os3(CO)12 nem tartalmaz hídhelyzetű ligandumot, a Fe3(CO)12
két Fe(CO)3 egységét két szimmetrikus μ-CO-ligandum köti össze. Az M4-klaszterek ugyancsak változatos koordinációjú karbonilligandumokat
tartalmaznak. A terminális η1-karbonilligandumok mellett a Co4(CO)12-klaszterben három szimmetrikus hídhelyzetű ligandum, a korábban
bemutatott Ir4(CO)12-klaszterben (I.34. ábra) kizárólag terminális karbonilligandumok találhatók. A Rh6(CO)l6-klaszterben a Rh-atomok oktaéderes
elrendezésűek, az oktaéder négy oldallapja felett μ3-karbonilligandumok helyezkednek el.

A III. 19. ábrán látható szerkezeteket vizsgálva szembetűnő, hogy hídhelyzetű ligandumok elsősorban a kisebb rendszámú átmenetifémek
klasztereiben találhatók. A páronként azonos sztöchiometriai összetételű Fe2(CO)9 és Os2(CO)9, valamint Fe3(CO)12 és Os3(CO)12 szerkezetét
összehasonlítva látható, hogy mindegyik párban csak a Fe-klaszterekben található μ-CO.

Jónéhány komplex esetén a hídhelyzetű és terminális karbonilligandumok dinamikus egyensúlyban vannak. A Co2(CO)8 oldatszerkezeti vizsgálatai
kimutatták, hogy legalább két, a III.20. ábrán látható különböző szerkezettel kell számolnunk.

Amennyiben a hídhelyzetben levő karbonilligandum két különböző fématom között létesít kapcsolatot, vagy a két azonos fématom koordinációs
szférájában eltérő ligandumok találhatók, aszimmetrikus „félhídhelyzet” („semibridging position”) alakul ki. Az utóbbi esetre szép példa található a
III.21. ábrán. A bipiridil-ligandumot hordozó Fe-atom elektronban gazdagabb, mint a másik, amelyhez kizárólag karbonilligandumok koordinálódnak.
Az elektronban gazdagabb Fe töltésfeleslegétől oly módon szabadulhat meg, hogy az egyik hídhelyzetű CO-ligandum „oldalával” koordinálódva π-
akceptorként működik. A másik Fe-atom irányában ez a ligandum kizárólag σ-donorként viselkedik.
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III.19. ábra - A biner karbonilok szerkezete

III.20. ábra - A Co2(CO)8 oldatban kimutatható szerkezeti izomerjei

Ugyancsak aszimmetrikus hídhelyzetnek tekinthető a karbonilligandum σ/π hidas koordinációja, amely elsősorban hárommagvú komplexek esetén
figyelhető meg. Két „tiszta” eset a III.21. ábrán látható: az első esetben a CO-ligandum két fématommal szimmetrikus hídhelyzetet alakít ki, a harmadik
fématomhoz oldalával koordinálódik („side-on coordination”), a második esetben egy fématommal alakít ki σ-kötést (ebben a kapcsolatban mintegy
terminális karbonilként viselkedik) és a másik két fématomhoz π-akceptorként koordinálódik [12].
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III.21. ábra - Kétmagvú, „félhídhelyzetű” karbonilligandumot tartalmazó komplex szerkezete, valamint a
karbonilligandumok σ/π aszimmetrikus hídhelyzetű koordinációja

KITEKINTÉS

A karbonilkomplexek IR-spektroszkópiai jellemzése

Az I. fejezetben láttuk, hogy a karbonilligandumok ν(CO) vibrációs rezgése a komplex szerkezetének leírására kitűnően alkalmas, mivel pontos
korreláció adható meg a ν(CO) és a C-0 kötés erőssége között. A ν(CO) vibrációs rezgések lényegében függetlennek tekinthetők a komplex más
vibrációs rezgéseitől (nem így a M-C kötések!).

A hullámszámértékek – különösen egy adott fémet tartalmazó rendszerben – megbízható felvilágosítást adnak a koordináció típusára. A
jellegzetes hullámszám-tartományokat a III.3. táblázatban tüntettük fel.

III.3. táblázat - A karbonilligandum különböző koordinációihoz tartozó ν(CO) hullámszámértékek

koord. típusa szabad CO terminális CO μ-CO μ3-CO
ν(CO)[cm1] 2143 1850-2120 1750-1850 1620-1730

Amennyiben a központi fématomon nő a negatív töltés, a fématom d-pályáinak mérete nő. Következésképpen a fématom d-pályái és a CO-
ligandum π* lazító molekulaorbitálja közötti átfedés nő, tehát a karbonilligandum C-O kötésének kötéserőssége csökken. A III.4. táblázatból
kitűnik, hogy a negatív töltés növekedése mind d10, mind d6 elektronkonfiguráció esetén a ν(CO) hullámszámok csökkenését (a kötéserősség
csökkenését) vonja maga után.

III.4. táblázat - A fémen lévő negatív töltés hatása átmenetifém-karbonilkomplexek ν(CO) hullámszámértékeire

a központi fém
elektronkonfigurációja komplex ν(CO) [cm’1]

d10 Ni(CO)4 2060
d10 Co(CO)4

- 1890
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d10 Fe(CO)4
2- 1790

d6 Mn(CO)6
+ 2090

d6 Cr(CO)6 2000
d6 V(CO)6

- 1860

Az előző példák világosan jelzik, hogy a fémen lévő negatív töltés és a CO-ligandum vegyértékrezgési frekvenciája között érzékeny kapcsolat
van. Korábbi ismereteink alapján nyilvánvaló, hogy a szén-monoxidon kívül a fémhez kapcsolódó további ligandumok ugyancsak befolyásolják
a d-pályák alakját és betöltöttségét. Ebből a szempontból kitüntetett jelentőségű a CO-ligandumhoz képest transz-helyzetben lévő ligandum,
ugyanis – a d-pályák alakjából következően – ugyanazon d-orbitálért versengenek.

Ha egy biner karbonilkomplex valamely CO-ligandumát a szén-monoxidnál gyengébb π-akceptor ligandummal (L) helyettesítjük, az L-hez képest
transz-helyzetű CO π*-orbitáljára több elektron kerül viszontkoordináció révén. A korábbi megállapításokkal összhangban ez a karbonilligandum
C-O kötésrendjének, azaz a ν(CO) értékek csökkenéséhez vezet (III.5. táblázat).

Megjegyzés: A táblázat adataiból is látszik, hogy minden esetben két ν(CO) értéket tüntettünk fel. A vegyes ligandumú komplexekben a biner
karbonilokhoz képest fennálló szimmetria felbomlik, a sávok száma, intenzitása és helye a központi fématom körüli lokális szimmetria függvénye.
A szimmetriaviszonyok tárgyalása meghaladja e könyv kereteit.

III.5. táblázat - L3Mo(CO)3-komplexek ν(CO) értékei

L ν(CO) [cm-1]
PF3 2055, 2090

PC13 1991, 2040
CO 1955, 1988

P(OMe)3 1888,1977
PPh3 1835, 1934

CH3CN 1783, 1915
(H2NCH2CH2)2NH (L3) 1758,1898

piridin 1746, 1888

A III.5. táblázat adatait elemezve a konkrét példákból jól látszik, hogy azok a ligandumok, amelyek nem tekinthetők π-akceptornak
(dietiléntriamin, piridin) és kizárólag σ-donorként viselkednek, több elektront „hagynak” a fém d-pályáin. Ez jól látható a d(Mo)→π*(CO)
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viszontkoordináció erősödésén, azaz a ν(CO) hullámszámok csökkenésén [13]. Az elemzett sorozatban a legnagyobb hullámszámérték
a (PF3)3Mo(CO)3 komplexhez tartozik. Ennek magyarázata az, hogy a PF3-ligandum elektronvonzó szubsztituensei révén csökkenti a
foszforatomon lévő elektronok mennyiségét, ugyanakkor σ*-orbitáljai révén képes a központi fémen jelentkező töltésfelesleg fogadására, tehát jó
π-akceptorként működik.

Megjegyzés: Némely P-tartalmú ligandum erős π-akceptor, eltérően a hasonló összetételű N-tartalmú ligandumoktól. A magyarázat a d-orbitálok
megjelenésében (a Ρ a 3., a Ν a 2. periódus eleme!) keresendő.

A karbonil vegyértékrezgési frekvenciaértékek elemzése után a következő π-akceptor erősségi sor állítható fel: NO > CO > RNC > PF3 > PC13 >
PC12R > PC1R2 > P(OR)3 > PR3 > RCN > NH3

Természetesen a fenti általános képlettel megadott ligandumcsoportokon (izonitrilek /RNC/, foszfánok /PR3/, foszfitok /P(OR)3/, stb.) belül az R-
csoportok hatásának vizsgálatával a sorrend tovább ’finomítható’.

Reakcióik

A karbonilligandum disszociációja, szubsztitúciója, nukleofil támadó ágensekkel szembeni viselkedése számos homogénkatalitikus reakció alapja.
A fém-karbonilok korábbi fejezetekben történő gyakori megjelenése (pl. karbének, acilkomplexek) jelzi, hogy a fémorganikus kémia széles körben
előforduló ligandumáról van szó.

Szubsztitúciós reakciók

A karbonilligandumok szubsztitúciója mind termikus, mind fotokémiai hatásra bekövetkezhet. Ez a módszer alacsony oxidációs állapotú központi
fémet tartalmazó komplexek előállítására alkalmas. Valamennyi karbonilligandum szubsztitúciója nagyon ritkán következik be. Gyakori szintetikus
„fogás”, hogy első lépésben olyan ligandumokat építenek be, amelyek labilis fémligandum kötés kialakítására képesek. A második lépésben ezek a
ligandumok már enyhe körülmények között, szelektív reakcióban helyettesíthetők.

(III.78.). ábra -

(III.79.). ábra -
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Az M(CO)x szerkezeti egység kialakítására alkalmas komplexeket M(CO)x átvivőknek nevezzük. Legfontosabb képviselőik: (THF)Mo(CO)5,
Cr(CO)3(MeCN)3, Fe(ciklooktén)2(CO)3.

Általában elfogadott, hogy a 18-elektronos komplexek szubsztitúciója disszociatív mechanizmussal megy végbe. Az egy karbonilligandum
disszociációja után keletkező 16-elektronos intermediert oldószer stabilizálhatja. Kinetikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy a reakció
sebességmeghatározó lépése a CO disszociációja.

(III.80.). ábra -

(III.81.). ábra -

A 17-elektronos komplexek esetén megfigyelt karbonilszubsztitúció asszociatív mechanizmussal játszódik le, azaz a kételektronos donor (L)
belépésével 19-elektronos komplexszé alakul, amely egy karbonilligandum disszociációjával a 17-elektronos végterméket szolgáltatja.

(III.82.). ábra -

Nukleofilek reakciói koordinált szén-monoxiddal

A karbonilkomplexek karbonilligandumának Cδ+ szénatomja nukleofil támadást tesz lehetővé. Ez a reakció az ún. Fischer-karbének előállításának
legfontosabb módszere. (III. 1.2.3.)

Az ún. karbonil-metallátok (átmenetifém-karbonil-anionok) előállítása erős bázisok hozzáadásával történik [14]. Vas-pentakarbonil esetében pl. ebben
a redoxi-reakcióban az egyik CO-ligandum karbonátionná történő oxidációját formálisan a hidroxidion hidrogénjének hidridionná való redukciója kíséri.

(III.83.). ábra -
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A termék ásványi savakkal történő kezelésével a H2Fe(CO)4 szabadítható fel.

(III.84.). ábra -

Az OH- – a (III.29.) reakcióegyenlet R- nukleofiljéhez hasonlóan – támadja a karbonil szénatomot, majd hidrogénkarbonátion-vesztéssel, β-eliminációs
reakcióban metallátot eredményez.

III.22. ábra - A (HFe(CO)4)- előállításának feltételezett kulcsintermedierje

Kétmagvú vaskomplexszel végezve a reakciót, kétmagvú dianion előállítására nyílik lehetőség.

(III.85.). ábra -

Reaktív bór-hidridek hidridionja ugyancsak nukleofilként támadja a karbonil szénatomot, és formilkomplexeket nyerünk.

(III.86.). ábra -

Diszproporcionálodas

Néhány esetben (Mn2(CO)10, Co2(CO)8) a 0 oxidációs állapotú átmenetifém diszproporcionálódási reakciója figyelhető meg komplexkationt és
„metallátot” szolgáltatva.

(III.87.). ábra -
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Oxidatív dekarbonilezés

Ez a reakció az átmenetifém-karbonilok halogénszármazékainak (leggyakrabban a preparatív szempontból is kitűnően használható jodidoknak)
legegyszerűbb előállítási módját is jelenti. Egy karbonilligandum kilépését a halogén oxidatív addíciója kíséri. (E két reakció tükröződik az
elnevezésben is.)

(III.88.). ábra -

KITEKINTÉS

Átmenetifém-hidridek

Bár a fém-hidridek szerkezetüknél fogva nem tartoznak szorosan a könyv témájához, rövid tárgyalásuk az átmenetifém-katalizált reakciókban
betöltött szerepük miatt megkerülhetetlen. Nyilvánvalóan alapvető fontosságúak a homogénkatalitikus hidrogénezési és hidroformilezési
reakciókban, ahol a hidrogén aktiválása molekuláris hidrogén oxidatív addíciójával vagy M-X kötés hidrogenolízisével lehetséges.

(III.89.)

(III.90.)

Az átmenetifém-hidridek ennek megfelelően a katalitikus ciklusok „kiinduló” komplexei, amelyek az alkénbeékelődési reakciók komplexreagensei.
A fenti fejezetben bemutattuk, hogy átmenetifém-karbonilok lúgos kezelésével („bázisreakció") hidridkomplexek állíthatók elő.

A főcsoportbeli hidridekkel végzett reakciók ugyancsak átmenetifém-hidrid-komplexekhez vezethetnek. Közti termékként formilkomplexek (pl. az
alábbi reakcióban [Cr(CHO)(CO)5]-) mutathatók ki.

(III.91.)
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A hidridkomplexek előállítására számos más oxidációs és redukciós lehetőség is kínálkozik. A biner karbonilok fémnátriummal végzett redukciója
metallátokat eredményez, melyek protonálásával hidrido-karbonil-komplexeket nyerünk.

(III.92.)

A fent bemutatott oxidatív dekarbonilezés során keletkező dihalogén-komplexek redukciójával ugyancsak hidridkarbonil-komplexekhez jutunk.

(III.93.)

A molekuláris hidrogén oxidatív addíciója nemcsak egymagvú (III.87.), hanem kétmagvú komplexekre (III.92.) is történhet. Az első esetben a
központi fém oxidációs száma kettővel, a második esetben eggyel nő.

(III.94.)

Az átmenetifém-hidridek elnevezés abból a tényből fakad, hogy a M-H kapcsolatban a hidrogén elektronegativitása mindig nagyobb, mint
az átmenetifémé. Kémiai viselkedésüket, reakcióikat tekintve rendkívül változatosak. A hidrides karakterű MH éppúgy megtalálható ebben a
vegyületcsaládban, mint a savas. A két alapvetően eltérő sajátságot a (III.95.) és (III.96.) reakcióegyenletek szemléltetik.

(III.95.)

(III.96.)

Megjegyzés: Az M-H kötést tartalmazó vegyületek röntgenkrisztallográfiás szerkezetvizsgálatát megnehezíti az a tény, hogy a kötésben
résztvevő atomok atomszáma jelentősen különbözik, a szóródási tényező („scattering factor”) pedig arányos az atomszám négyzetével. A könnyű
atomok (pl. H) nagy amplitúdójú termikus vibrációt mutatnak.
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Az M-H kapcsolatban – a proton körül található negatív töltésfeleslegnek köszönhetően – a proton erősen árnyékolt, tehát 1H NMR-ben nagy
térerősségnél (kis kémiai eltolódásnál) várhatunk jeleket. A –50-0 ppm tartományban várható jel általában nehezen detektálható. Relaxációs ideje
jelentősen különbözik a komplexben gyakran szereplő szerves ligandum hidrogénjeinek szokásos T1 relaxációs idejétől.

Megjegyzés: NMR segítségével az M-H kötés gyakran csupán átmenetifém-NMR-ben (103Rh-NMR, 183W-NMR, 195Pt-NMR), a központi fém
NMR-aktív nuklidjával való 1J csatolási állandóban mutatkozik meg. A központi fémhez kapcsolódó más ligandumok (pl. foszfán) atomjain
jelentkező csatolás ugyancsak értékes szerkezeti információkat hordoz. A transz-Pt(H)Cl(PPh3)2-komplex esetében a 1H NMR-ben jelentkező
csatolási állandók (2J(31Ρ,1H)=13,4 Hz; lJ(195Ρt,1H)=1199 Hz) egyértelműen a fenti szerkezethez rendelhetők.

III.2.2. Átmenetifém-kalkogén-karbonil (tiokarbonil, szelenokarbonil, tellurokarbonil)
komplexek

Annak ismeretében, hogy a szén-monoxid ún. nehéz kalkogén analógjai (CS, CSe, CTe) nem stabilisak, meglepő, hogy olyan átmenetifém-
komplexeik is léteznek, amelyek tulajdonságait részletesen ismerjük [15].

Megjegyzés: A karbonilkomplexekhez hasonlóan szinte valamennyi átmenetifémnek van vegyes ligandumú (nem biner!) tiokarbonil-komplexe.

A ligandumok instabilitása következtében a komplexek szintézise más stratégiát igényel, mint a szén-monoxid esetében.

Előálllításuk

CE2 (E=S, Se) reagensek felhasználásával

A reakció első lépésében η2-CS2-ligandumot tartalmazó komplex keletkezik, mely trifenilfoszfánnal reagálva η1-tiokarbonil-komplexet és
trifenilfoszfán-szulfidot ad [16].

(III.97.). ábra -

A szén-diszeleniddel végrehajtott átalakítás hasonló reakciósorban adja a szeleno-karbonil-komplexet. Megjegyzendő, hogy a CSe0-ligandum
koordinációja nem tisztázott. A reakció zárólépésében a trifenilfoszfán itt is kalkogénakceptorként működik és trifenilfoszfán-szelenidet nyerünk [17].
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(III.98.). ábra -

HE- (E=S, Se, Te) nukleofil támadása karbénligandumon

Valamennyi kalkogén-karbonil-komplex előállításának általános módszere a megfelelő diklórkarbén klóratomjainak szubsztitúciója nukleofil támadó
ágensekkel [18].

(III.99.). ábra -

A tellurokarbonil-komplexek előállításának a mai napig ez az egyetlen lehetséges módszere.

Szerkezetük és reaktivitásuk

A kalkogén atomok tömegszámának növekedésével a várakozásnak megfelelően csökken a ν(CE) vegyértékrezgési frekvencia. A jellemző
tartományokat és a (III. 97.) egyenletben szereplő komplex CE-analógok ν(CE) értékeit a III.6. táblázat tartalmazza.

III.6. táblázat - Kalkogén-karbonil-komplexek jellegzetes ν(CE) értékei
Ε S Se Te
ν(CE) [cm-1] 1160-1410 1070-1140
ν(CE) [cm-1]
Os-cisz-Cl2-transz-(PPh3)2(CO)
(CE) 1315 1156 1046

Általános következtetések levonására – a másik két ligandum kisszámú komplexe miatt – csupán a CS-ligandum esetében vállalkozhatunk. A CO
koordinációját is szem előtt tartva a legfontosabb jellemzők a következők.

– Az M-C-S szerkezeti egység lineáris.

– Ha CO- és CS-ligandum ugyanazon komplexen belül található, az M-C(S) kötés rövidebb, mint az M-C(O). A C-E (E=O, S) kötéstávolságok éppen
fordítva alakulnak.
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A szerkezeti adatok tehát azt bizonyítják, hogy a CS-ligandum jobb π-akceptor, mint a CO.

– A III.6. táblázatban szereplő adatok a CE általános képletü ligandumok – így a CS – terminális (lineáris) koordinációjára vonatkoznak. A
tiokarbonilligandum esetében ezen kívül hídhelyzetű és „vég-vég” („end-to-end") koordinációt is meg figyeltek [19].

III.23. ábra - Tiokarbonilkomplexek koordinációjának típusai

– A hídhelyzetű tiokarbonilligandum stabilisabb, mint a hídhelyzetű karbonil-ligandum. A III.24. ábrán látható komplexben mind a CO-, mind a CS-
ligandumnak „lehetősége nyílik” a hídpozíció elfoglalására. A bisz-μ-tiokarbonil-szerkezet a fenti állítást igazolja [20].

Megjegyzés: Hídhelyzetű CS-ligandum esetén a ν(CS) érték jelentősen csökken, az említett komplexben 1031 cm–1.

III.24. ábra - A Fe2(μ-CS)2(CO)2(Cp)2-komplex szerkezete

A koordinált tiokarbonilligandum változatos reakciókat mutat.

Beékelődést reakciók

A tioacilkomplexek kialakulásához vezető beékelődési reakciók jelentős különbséget mutatnak a karbonilkomplexekhez képest. Az alábbi reakcióban
az arilcsoport vándorlásával járó beékelődési reakció irreverzíbilis. A legfontosabb különbség mégis a tioacilkomplex η2-típusú koordinációja. A
szerkezeti adatok alapján az M-C kettős kötés, a C-S egyes kötés jellegű. Az alábbi példa azt is bizonyítja, hogy amennyiben CO- és CS-beékelődésre
egyaránt lehetőség nyílik, CS-beékelődés (η2-tioacil-komplexek képződése) játszódik le [21].

(III.100.). ábra -
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A hidridion vándorlásával lejátszódó CS-beékelődés felettébb meglepő, hiszen az analóg formilkomplex képződése endoterm. A tioformilkomplex
képződése az alábbi reakcióban arra is bizonyíték, hogy a CS-ligandum „inzerciós készsége” M-H kötés esetén is nagyobb, mint a CO-ligandumé [22].

(III.101.). ábra -

Tiokarbonilligandum S-alkilezése

A bázikus terminális kénatom alkilezésével vagy arilezésével tiokarbinkomplexek állíthatók elő [23].

(III.102.). ábra -

Intramolekuláris nukleofil támadás tiokarbonilligandumon

Amennyiben cisz-helyzetben tiokarbonil- és arilligandum található, η2-tioacil-komplexekké történő átrendeződés figyelhető meg [24].

(III.103.). ábra -

III.2.3. Átmenetifém-izocianid-komplexek
Az átmenetifém-izocianid-komplexek (vagy átmenetifém-izonitrilek) nagyon sok hasonlóságot mutatnak a megfelelő karbonilkomplexekkel. Általában
ugyanolyan sztöchiometriai összetételüek, mint a karbonilanalógok, amint azt az alábbi, 4. periódusbeli példák mutatják.

Cr(CNR)6 Fe(CNR)5 Co2(CNR)8 Ni(CNR)4
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A hasonlóság oka a két ligandum rokon szerkezete.

III.25. ábra - Szén-monoxid és alkil-izocianid szerkezetének összehasonlítása

Előállításuk

Biner izonitrilkomplexek előállításának legegyszerűbb módja a megfelelő karbonilkomplex karbonilligandumainak szubsztitúciója.

(III.104.). ábra -

Szerkezetük és reakcióik

A reaktivitásban megnyilvánuló hasonlóságokon túl a szén-monoxid és az izonitrilek között számos különbség mutatkozik [25].

– A CNR jelentős dipólusmomentummal rendelkezik (μ(CNR)=3,44 D), míg a CO dipólusmomentuma gyakorlatilag elhanyagolható (μ(CO)=0,1 D).
A III.26. ábrán látható szerkezetet elemezve nem meglepő, hogy a dipólus negatív vége a szénen található.

– Jónéhány olyan biner izonitrilkomplexet is előállítottak, amelynek a karbonil-analógja nem ismeretes. (Pl. [Pt(CNR)4]2+ )

– A szén-monoxiddal ellentétben az alkil(aril)-izonitrilek ritkán találhatók híd-helyzetben.

– Az izonitrilkomplexekben a CN vegyértékrezgési sáv (ν(CN)) mind a nagyobb, mind a kisebb hullámszámok irányába eltolódhat a központi fémtől
függően (III.7. táblázat). Emlékeztetőül: a karbonilkomplexek esetén minden esetben a hullámszám csökkenése volt megfigyelhető a koordináció
során.

III.7. táblázat - (4-CH3-C6H4)-NC szabad ligandum (L) és átmenetifém-komplexeinek ν(CN)

L NiL4 [AgL4]+

ν(CN) [cm-1] 2136 2064 2177
2033 2136

– Megállapítható, hogy a CNR erősebb σ-donor (nagy dipólusmomentum, negatív töltés a szénatomon!) és gyengébb π-akceptor, mint a CO. Az
utóbbi tulajdonságot jelentősen befolyásolja az R-csoport.
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– Bár a mezomer határformák között szerepel a hajlított szerkezet (III.26. ábra), ennek „hozzájárulása” a vizsgált szerkezetekben nem tapasztalható.
Az M-C-N-R szerkezeti egység lineáris.

III.26. ábra - Az M(CNR)-részlet lehetséges mezomer határszerkezetei

A koordinált CNR-ligandum esetében hasonló reakciók figyelhetők meg, mint szén-monoxiddal. Részletesebben a beékelődési és a nukleofil addíciós
reakciót tárgyaljuk.

Beékelődési reakció

A karbonilkomplexek esetén megadott beékelődési reakciók izonitrilkomplexekkel is lejátszódnak.

(III.105.). ábra -

Nukleofil addíció

Az aktív hidrogént tartalmazó nukleofil reagensek (aminok, hidrazinok, alkoholok, fenolok) addícionálnak a C≡N kötésre. Az alábbi példa érdekessége
az, hogy a reagáló hidrazin két NH2-csoportja a [Pd(CNMe)4]2+-komplex két cisz-helyzetben levő metil-izocianid ligandumára addíciónál A metil-
izocianid elektronszerkezetből következően az addíció során keletkező termékben – amennyiben Pd-C egyszeres kötéssel számolunk – egy-
egy elektronpár delokalizált formában található az N-C-N-csoportokban, ennek következtében a C-N kötések rotációja gátolt, merev struktúrájú
palladaciklusos származék keletkezik. (A másik lehetőség szerint ez az elektron a Pd-C kötésben található (bisz-karbén szerkezet), ezt azonban a
szerkezetvizsgálati eredmények nem erősítik meg.)

(III.106.). ábra -

A fenti reakciómechanizmus hasonló ahhoz, amelyet korábban aminokarbének szintézise (III.1.2.3. fejezet) kapcsán már tárgyaltunk (aril-izocianid-
komplex és alkohol reakciója).
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III.3. σ/π-Donor/π-akceptor ligandumok
Ebbe a csoportba tartozó ligandumok általános jellemzője az, hogy mind az Μ ← L „koordináció” („donation”), mind az M → L
„viszontkoordináció” („back-donation”) a ligandum π-szimmetriájú kötéseinek felhasználásával történik. Az Μ ← L kölcsönhatás, a kialakuló kötés
donor jellegű része mind σ-, mind pedig σ- és π-szimmetriájú lehet. Előbbire példa az egyszerű olefinek, az utóbbira pl. az oligo-olefinek és aromás
vegyületek koordinációja.
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III.3.1. Alkénkomplexek
Az átmenetifém-olefin-komplexek szerkezetének, kötésrendszerének megismerése egyrészt hatalmas jelentőségű volt a koordinációs kémia elméleti
alapjainak megértése, másrészt az olefinek homogénkatalitikus átalakításának értelmezése és továbbfejlesztése szempontjából.

Megjegyzés: Az első átmenetifém-szén kötést tartalmazó vegyület is olefínkomplex, a Zeise-só volt (Ld. I.1.1.).

Az olefinek átmenetifémekhez történő koordinációja (addíciós vagy szubsztitúciós reakcióban) a katalitikus hidrogénezés, hidroformilezés,
oligomerizáció, izomerizáció, stb, egyszóval valamennyi érintett homogénkatalitikus reakció előfeltétele [1].

Megjegyzés: A reakció mechanizmusát tekintve két alapvető esetet különböztetünk meg. Asszociatív mechanizmus esetén az alkén
koordinációja egy koordinative telítetlen komplexhez történik. (Ezt a reakciót valamely ligandum kilépése kísérheti, ekkor asszociatív ligandum-
szubsztitúcióról beszélünk.) Disszociatív mechanizmus esetén a központi fémhez kapcsolódó valamely ligandum disszociációja (szabad
koordinációs hely megteremtése) az alkén koordinációjának előfeltétele.

Ebben a fejezetben tárgyaljuk azokat az oligoolefinkomplexeket is, amelyekben a nem konjugált helyzetű C=C kettős kötések egymástól függetlenül
reagálnak.

Előállításuk

Szubsztitúciós reakciókban

A Zeise-só előállításának egyik lehetséges módja a tetrakloro-platinát(II)-anion egyik kloroligandumának szubsztitúciója eténnel. A megfelelő
konverzió eléréséhez 60 bar eténnyomásra van szükség.

Megjegyzés: Számos összefoglalóban, kézikönyvben tévesen ezt a reakciót jelölik meg a Zeise-só eredeti szintéziseként. A valóság sokkal
egyszerűbb: PtCl4 etanolban történő forralásakor egyrészt az etanol dehidratálódásának, másrészt a Pt(IV) → Pt(II) redukciónak köszönhetően
sikerült Zeise-nek kikristályosítania a róla elnevezett vegyületet.

(III.107.). ábra -

Az olefin koordinációjához szükséges üres koordinációs hely kialakítása többféle módon történhet. Lewis-savak (pl. A1C13) halogénakceptorként
viselkednek, és koordinált olefint tartalmazó komplex kation keletkezik.
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(III.108.). ábra -

Megjegyzés: A Zeise-só szintézise megvalósítható 1 bar etén nyomáson is katalitikus mennyiségű SnCl2 jelenlétében. A katalitikus hatás alapja
ebben az esetben is minden bizonnyal a jó távozó csoportként szereplő triklorosztannátion (SnCl3

-) keletkezése.

Nemkoordinálódó komplexanion ugyancsak betöltheti a fenti reakcióban keletkezett A1C14
- szerepét. Amennyiben a komplexanion (pl. BF4

-)
ellenionja a kiindulási komplex halogénligandumával csapadékot képez, szabad koordinációs hely alakul ki az olefin „fogadására”.

(III.109.). ábra -

A ligandumok (az alábbi példákban szén-monoxid) termikus és fotokémiai aktiválással ugyancsak eltávolíthatók a koordinációs szférából, lehetővé
téve az olefin koordinációját [2].

(III.110.). ábra -

(III.111.). ábra -

Koordinatíve telítetlen, 16-vegyértékelektronos komplexek esetén a kételektronos donor (alkén) koordinációjával koordinatíve telített, 18-elektronos
komplex alakul ki.

(III.112.). ábra -
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Átmenetifémsó redukciójával

Redukálószerként trialkil-alumínium, alkálifém vagy alkén egyaránt szerepelhet.

Ni(II)-sók trietil-alumínium és 1,3-butadién jelenlétében (transz, transz, transz-ciklododekatrién)Ni0-komplexszé alakulnak [3]. A ciklododekatrién
(CDT) olefinekkel és diolefinekkel helyettesíthető.

Megjegyzés: (transz, transz, transz-ciklododekatrién)Ni0 nagy reaktivitása Ni(0)-komplex. Erre utal a „csupasz nikkel” („naked nickel”) elnevezés
is.

(III.113.). ábra -

Kobaltocén káliummal végzett redukciója során az egyik ciklopentadienil gyűrű szelektíven eltávolítható és helyébe olefin építhető be [4].

(III.114.). ábra -

A termékként kapott M(Cp)(olefin)2-komplex fontos szintetikus építőelem, az olefinek könnyű szubsztitúciója révén az M’(Cp) szerkezeti egység
beépítésének eszköze.

A ródiumkomplexek fontos prekurzorai, a Rh2(μ-Cl)2(dién)2 (dién = norbornadién, 1,5-hexadién, 1,5-ciklooktadién) komplexek ródium-trikloridból, az
olefin feleslegének mint redukálószernek segítségével állíthatók elő [5].

(III.115.). ábra -
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Gáz-halmazállapotú fém-ligandum ,,együttkondenzációja”

Megjegyzés: A reakciót gyakran a rövidebb „fém-gőz szintézis” („metal vapour synthesis”) névvel illetik.

(III.116.). ábra -

A reakció lényege, hogy a fémgőzöket és a gáz-halmazállapotú, ligandumként szolgáló vegyületeket hűtött felületen kondenzáltatják. Számos – más
úton nem előállítható – M(0)-komplex szintézise oldható meg ily módon, általában kis hozammal [6].

Alkil-komplexekből hidridelvonással

Tritil-kation hatására átmenetifém-alkil-komplexekből hidridion vonható el, alkénligandumot tartalmazó komplex-kation keletkezése közben.

(III.117.). ábra -

Szerkezetük és reakcióik

Az átmenetifém-olefin-komplexek koordinatív kötésének elemzését az elméleti fejezetben (I. fejezet) megtettük. Ε helyen a továbbiak megértése
céljából csak annyit kívánunk felidézni, hogy a fém-olefin koordinatív kötés kvalitatív értelmezése a karbonilkomplexeknél megismert módon történik.
A kötés donorkomponense („donation”) az alkén betöltött π-orbitáljainak kölcsönhatása az átmenetifém üres d-pályáival. Az akceptorkomponens
(„back-donation”) a fém betöltött d-orbitáljainak és az olefin π* lazító orbitáljainak átfedéséből áll elő.

Könnyen belátható, hogy a koordinatív kötés mindkét komponense (a kettes kötésrendet eredményező π-elektronok egy részének „átadása”, ill.
a fém elektronjainak fogadása a lazító orbitálra) az olefin C=C kettős kötésének gyengülését (megnyúlását) eredményezi. A koordináció során a
kötés hosszának növekedését az olefin sík jellegének (planaritásának) megszűnése kíséri. Más szavakkal: a szabad ligandum sp2 hibridállapotú
szénatomja sp3 torzulást szenved. Különösen jelentős mértékű torzulás léphet fel C2X4 olefinek koordinációja során. A III.27. ábrán látható Rh-
komplex etént és tetrafluor-etént egyaránt tartalmaz a koordinációs szférában. Az eténligandum CH2-csoportjai által meghatározott síkok 138°-os, a
tetrafluor-etén CF2-csoportjai által meghatározott síkok csupán 106°-os szöget zárnak be. Az utóbbi esetben a fluorszubsztituensek „kihajlása” olyan
mértékű, hogy a szénatom geometriája sp3 hibridizációval írható le legjobban.
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III.27. ábra - Rh(Cp)(C2Η4)(C2F4)-komplex szerkezete

Mind a szén-monoxid, mind az alkének hallatlanul változatos módon képesek koordinálódni. Az elsősorban a karbonilkomplexeknél megfigyelt
hídhelyzetű (μ) koordináció azonban az alkénkomplexeknél gyakorlatilag hiányzik. Kétmagvú ozmium-karbonil-komplexek esetén leírtak ugyan olyan
etilénkoordinációt, amelynél a ligandum egyik szénatomja az egyik, a másik szénatomja a másik ozmiumatomhoz koordinálódik, valójában azonban
ez a szerkezet sp3 szénatomokat tartalmaz. Ezt jelzi a 153 pm-es szén-szén kötéstávolság (az etánban ez a távolság 154 pm!), tehát a diozma-
ciklobután elnevezés felel meg legjobban a tényleges állapotnak [7].

Az olefinkomplexek termodinamikai stabilitására vonatkozóan a következő megállapításokat tehetjük.

– Elektronvonzó szubsztituensek növelik az olefinkomplexek stabilitását, elektronküldő szubsztituensek csökkentik.

– Olyan olefinek esetén, amelyeknek cisz- és transz-izomerje egyaránt lehetséges, a cisz-izomerrel képezett komplex nagyobb stabilitású. A cisz
geometriai izomer koordinációja esetén általában kisebb szterikus gátlással (a koordinációs szférában levő többi ligandummal fellépő szterikus
kölcsönhatással) kell számolni.

– Az olefinkomplexek között kitüntetett stabilitásúak azon nemkonjugált diolefinek (1,5-ciklooktadién, norbornadién) komplexei, amelyeknél a két
C=C kettős kötés megfelelő helyzete optimális kelátkoordinációt tesz lehetővé.

A monoolefinkomplexek reakciói közül csupán kettőt emelünk ki.

Az olefinligandum szubsztitúciója

A koordinált olefin szubsztitúciója preparatív szempontból azért jelentős, mert ezzel a módszerrel enyhe reakciókörülmények között állíthatók elő
kis termikus stabilitású komplexek [8].

(III.118.). ábra -

Nukleofil reagensek és olefinkomplexek reakciója
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(III.119.). ábra -

A vinil-acetát előállításának egyik elvi lehetősége az acetátionnal mint támadó ágenssel végzett nukleofil szubsztitúció.

A vas-ciklopentadienil-komplex-kationok körében általánosan alkalmazható a következő reakció:

(III.120.). ábra -

A reakció mechanizmusa nem tisztázott, de úgy is értelmezető, mint az R- nukleofil támadása a központi atomon semleges olefin-alkil-komplex
keletkezése közben, amelyet az olefin Fe-R kötésbe történő beékelődése követ [9].

III.3.2. Konjugált diének komplexei
A konjugált diének külön fejezetben tárgyalását kötésrendszerük (I.4.2.), koordinációs kémiájuk és az izolált diénektől (és monoolefinektől) eltérő
viselkedésük egyaránt indokolja.

Előállításuk

Butadiénkomplexek előállítása magnézium-butadién felhasználásával

A Mg(butadién) nem egyszerűen butadiénforrásként szolgáló reagens, hanem az átmetifém-halogenid redukálószere is. A reakció általánosan
alkalmazható butadiénkomplexek előállítására [10].

(III.121.). ábra -
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Gáz-halmazállapotú fém és ligandum „együttkondenzációja”

(III.122.). ábra -

A Mo0(CH2=CH-CH=CH2)3-komplex nemcsak mint nagy reaktivitású Mo0-komplex érdemel említést, hanem mint a hatos koordinációjú – oktaéderes
koordináció mellett legfontosabb – szabályos trigonális prizmás szerkezet egyik képviselője [11].

Enilkomplexek reakciói nukleofilekkel

A következő, pentadienilligandumot tartalmazó komplex-kation a nukleofil támadás eredményeként semleges butadiénkomplexszé alakul.

(III.123.). ábra -

Szerkezetük és reakcióik

A korai és kései átmenetifémek konjugált diénkomplexei jelentős eltérést mutatnak.

A Fe(CH2=CH-CH=CH2)(CO)3-komplex NMR-vizsgálatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a komplex konformációs labilitással rendelkezik.
Ugyanakkor konfigurációs stabilitásuk nagy, hiszen a prokirális diolefinekkel (CH2=CR’-CR”=CH2, R’≠ R”) előállított komplexek enantiomerjei
rezolválással elválaszthatók.

Ezzel szemben a korai átmenetifém (Zr) fenti prokirális diolefinnel alkotott komplexe konfigurációs szempontból instabilis. Az alábbi egyensúlyi
folyamatoknak köszönhetően a királis Zr(Cp)2(CH2=CR’-CR”=CH2) valamely enantiomerje racemizációt szenved. A két enantiomerben található
prokirális diolefin re, illetve si enantio-oldalával koordinálódik, ám a csere, a ligandum „átbillenése” („flipping”) olyan gyors, hogy a két enantiomer
elkülönítése lehetetlen. A gyors csere feltehetően a π-σ átrendeződéssel keletkező cirkonaciklopentén szerkezeten keresztül játszódik le.

A cirkóniumkomplexek esetén a konfigurációs instabilitást jól szemlélteti az a tény, hogy a butadién s-transz formában ugyancsak kimutatható [12].

Megjegyzés: Az s-cisz/s-transz („single-bond cis/single bond trans”) jelölést és elnevezést a dién (formálisan) egyszeres C-C kötése körüli
elfordulással előálló két izomerre alkalmazzuk.
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(III.124.). ábra -

A konjugált diének reaktivitását és reakcióik változatosságát ismerve meglepő, hogy a koordinált diének nem hidrogénezhetők enyhe
reakciókörülmények között és Diels–Alder-reakcióba sem vihetők. Elektrofilekkel és nukleofilekkel reagálva azonban olyan átrendeződési reakciók
és koordináció típusok figyelhetők meg, amelyek a fémorganikus vegyületek szerkezetének megértése szempontjából alapvetőek.

Reakciók elektrofil reagensekkel

A legegyszerűbb esetben elektrofil reagensként H+ szerepel. A ligandum protonálása következtében a négyelektronos donorligandum (dién)
kételektronossá alakul, tehát a 18-vegyértékelektronos állapot kialakulásához újabb kételektronos donor (az alábbi példában szén-monoxid)
belépésére van szükség.

(III.125.). ábra -

A protonálás következtében előálló elektronhiányos állapot oly módon is megszüntethető, hogy a ligandum sp3 hibridállapotú szénatomjához
kapcsolódó egyik hidrogénatom (az alábbi példában az egyik CH3 hidrogén) a központi fémmel ún. agosztikus kölcsönhatásba lép, azaz C-H-M
(3c2e) háromcentrumos kötést alakít ki [13].

Megjegyzés: Az agosztikus kölcsönhatás szerkezetvizsgáló módszerekkel is igazolható. A neutrondiffrakció mellett – mely közvetlen
felvilágosítást ad a C-H-M szerkezeti egységről – a 1H NMR (δ= -5-(-15) ppm; 1J(C,H) = 75-100 Hz) és az IR (ν(CH)=2300-2700 cm-1) igazolja a
C-H kötés lazulását, kötésrendjének csökkenését.

Az egyensúly helyzetét az alábbi reakcióban a fém jellege alapvetően meghatározza: kobalt és ródium esetén döntően az agosztikus kölcsönhatást
mutató forma (B), míg irídiummal a hidriddiénkomplex (C) található az elegyben. Az utóbbi komplex kialakulása a ligandumról a fématomra történő
H--vándorlással („hidride-shift”) magyarázható.

(III.126.). ábra -
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A koordinált diének elektrofil szubsztitúciós reakcióban (pl. Friedel-Crafts acilezési reakcióban) is reagálnak. Az acilezés a terminális szénatomon
játszódik le [14].

(III.127.). ábra -

Reakciók nukleofil reagensekkel

Koordinált diolefinek reakciói jelentős különbséget mutatnak alacsony és magas hőmérsékleten: míg alacsony hőmérsékleten a dién
alkilszubsztituenst nem tartalmazó belső szénatomját támadja a nukleofil ágens, addig magasabb hőmérsékleten a terminális szénatomot. Az alkil-
lítium R--ionja a vas koordinációs szférájában levő izoprén terminális szénatomját, illetve a mellette található szénatomot támadja. A keletkező
komplex-anion protonálásával (valójában vízzel történő bontásával („quenching”)) a két monoolefin izomerhez, azaz a kinetikailag kontrollált, illetve
a termodinamikailag kontrollált addíciós termékhez jutunk [15].

(III.128.). ábra -

III.3.3. Heteroalkénkomplexek
Ebben a csoportban a R’R”C=E (E= O, S, Se, Te, PR) általános képlettel jellemezhető ligandumok koordinációs kémiáját tárgyaljuk. Ha az
olefmszármazékok η1-νinil és η2-alkén típusú koordinációjára gondolunk, karbonilvegyületek (pl. formaldehid („oxaetén”)) esetén az ennek megfelelő
koordináció a η1-O (O-terminális) és η2-C,O („side-on”) koordináció.

C=O kettős kötést tartalmazó vegyületek koordinációs kémiája

A formaldehid C=O kötésének η2-koordinációjával keletkező komplex lényegesen pontosabban írható le metallaoxirán szerkezettel, mint heteroalkén
koordinációjával. A vanadocén paraformaldehidből in situ előállított formaldehiddel reagálva vanada-oxirán-származékot ad [16]. A hihetetlenül
alacsony ν(CO) vegyértékrezgés (1160 cm-1) megerősíti azt az elképzelést, hogy a C-O kötés lényegében egyes kötésrendűnek tekinthető. (A
formaldehid ν(CO) értéke 1746 cm-1!)
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Megjegyzés: A formaldehid koordinációs kémiája és az átmenetifém-formilvegyületek terén jelentkező növekvő érdeklődés a Fischer-Tropsch-
szintézis lehetséges intermedierjeinek szól.

Vanádium(III)-származékból halogénelvonással komplex kation állítható elő, az üres koordinációs helyet η1-koordinációjú aceton foglalja el. Az IR-
spektroszkópiai vizsgálatok eredményei is igazolják az oxigénatomon keresztül történő koordinációt, mert a ν(CO)-érték 1715 cm-1-ről („szabad
aceton”) csupán 1660 cm-1-re csökkent [17].

(III.129.). ábra -

Megjegyzés: A koordináció következtében fellépő kis hullámszám-eltolódás úgy értelmezhető, hogy a véghelyzetű koordináció miatt a C=O
kötésrendszere nem kerül kölcsönhatásba a fémmel és a fém d-pályáiról nem kerül töltés a C=O kettős kötés π*-orbitáljára.

C=E kettős kötést tartalmazó vegyületek koordinációs kémiája

A kalkogeno-formaldehidek (CH2=E, E=S, Se, Te) tipikus ambidentát ligandumok. Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg képesek mind π-elektron-
rendszerükön keresztül, mind az Ε-atom magános elektronpárján keresztül koordinatív kötés kialakítására (III.28. ábra) [18].

III.28. ábra - A Mn2Cp2(CO)4(η2(C,E), η1(E)-CH2=E)-komplexek szerkezete

C=P kettős kötést tartalmazó vegyületek koordinációs kémiája

A fenti kalkogeno-formaldehidekhez hasonlóan a C=P kettős kötést tartalmazó vegyületek is képesek mind a C=P kettős kötés felhasználásával,
mind a foszforatom magános elektronpárján keresztül koordinatív kötés kialakítására. Az alábbi példa egy 1-foszfabutadién-származék η4 és η1

típusú koordinációját mutatja [19].

III.29. ábra - Az 1-fenil-2-metoxi-3-metil-1-foszfabutadién koordinációja W(CO)n (n=1,2) szerkezeti egységekhez
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III.3.4.Alkinkomplexek
Az alkinkomplexek koordinációs kémiai vizsgálata azért került az érdeklődés homlokterébe, mert az alkinek ciklooligomerizációs és különösen
változatos karbonilezési reakcióinak komoly gyakorlati jelentősége van. A reakciók sokszínűsége jórészt az acetilének változatos koordinációs
típusaival magyarázható.

Az alkinligandum egy, kettő, három és négy koordinációs helyet egyaránt képes elfoglalni. Az utóbbi esetek nyilván csak több átmenetifém-centrum
esetén alakulhatnak ki.

Alkinek mint egy- és kétfogú ligandumok

Diszubsztituált alkinek képesek halogeno-, karbonil- vagy alkénligandumok helyettesítésére [20-22].

(III.130.). ábra -

(III.131.). ábra -

(III.132.). ábra -

Szembetűnő a korreláció a C-C kötéstávolság (d(C≡C))> az IR-adatok (ν(CC) értékek), valamint a szén-szén hármas kötéshez kapcsolódó
szubsztituensek és a C≡C hármas kötés által bezárt szög (α) között.

III.8. táblázat - Átmenetifém-alkin-komplexek szerkezeti adatai

komplex d(C≡C)
[pm] ν(C≡C) α
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[cm-1] [°]
PtCl2[(4-Me-C6H4)NH2][C2(/Bu2)]

Ti(Cp)2(CO)(C2Ph2)

Pt[(PPh3)]2(C2Ph2)

124 128
132

2028

1780

1750

165

146

140

Megjegyzés: Összehasonlításképpen a nemkoordinált („szabad alkének és alkinek adatai:

d(C≡C)=134 pm; ν(C≡C)= 1550-1600 cm–1

d(C≡C)=120 pm; ν(C≡C)= 2190-2260 cm–1

Az adatsorból világosan kitűnik, hogy a Ti- és a Pt-komplex esetében – ahol az alkinligandum két koordinációs helyet foglal el – bátran használható a
metalla-ciklopropén elnevezés. Erre utal a koordinált alkin szén-szén kötéstávolságainak és az alkinszubsztituensek „kihajlásának” mértéke, amely
sp2 hibridállapothoz közeli szénatomot feltételez.

Hídhelyzetű alkinligandumok

Többmagvú karbonilkomplexek két hídhelyzetű karbonilligandumának szubsztitúciójával hídhelyzetű alkinligandumot tartalmazó komplexek állíthatók
elő. Kétmagvú Co2(CO)8 és Ni2(Cp)2(μ-CO)2 kiindulási anyagok esetén Co2C2, illetve Ni2C2 szerkezeti egységet kapunk, amelyek fém-szén
klaszternek is tekinthetők.

(III.133.). ábra -

(III.134.). ábra -

Az M2C2-klaszter torzult tetraéderes mag („core”) C-C távolsága (146 pm körüli érték) a C=C kettős és C-C egyes kötés közötti távolság, tehát az
egymagvú komplexekhez hasonlóan ezekben az esetekben is a C≡C kötés megnyúlása figyelhető meg. Az alkin szerkezeti egység merőleges a
Co2, illetve Ni2 tengelyre.
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A hídhelyzetben koordinált alkinek reaktivitása jelentősen csökken a szabad liganduméhoz viszonyítva. Ugyanakkor a koordinált C≡C hármas kötés
szelektív reakcióira lehetőség nyílik.

Megjegyzés: A koordinációs szférában karbonil- és alkinligandumot egyidejűleg tartalmazó komplexek olyan – szén-monoxid beékelődését
is magában foglaló (karbonilatív) – gyűrűzárási reakciókat is lehetővé tesznek, mint pl. a telítetlen gyűrűs ketonok előállítása (Pauson-Khand-
reakció, IV.3.7.).

Monoszubsztituált alkineket μ-koordinációban tartalmazó kétmagvú kobaltkomplexek sósavas kezelés hatására Co3C szerkezetté alakulnak át. A
Co3C-klaszter szénatomja egy μ3-alkilidinligandum fémekkel kapcsolatot kialakító szénatomjának is tekinthető.

III.3.5. Heteroalkinkomplexek
Az RC≡E (E=P, As, Sb) általános képlettel jellemezhető heteroalkinek mind a hármas kötésen keresztül kialakított η2-koordinációval, mind a
foszforatom magános elektronpárján keresztül kialakított η1-koordinációval képesek a fémmel kölcsönhatásba lépni. Az esetek döntő részében η2

(„side-on”) koordináció figyelhető meg mind egymagvú, mind többmagvú komplexek esetében.

Előállítás

Alkén- vagy karbonilkomplexek ligandumainak szubsztitúciójával heteroalkinek η2-koordinációjára nyílik lehetőség. Platina-etén-komplexek mint
kiindulási anyagok segítségével állíthatók elő az 1-terc-butil-1-foszfaalkin-komplexek [23].

(III.135.). ábra -

A η2-(C,P) koordinációnak megfelelően a C≡P hármas kötés jelentősen megnyúlik, a szabad ligandum 154 pm-es kötéstávolsága 167 pm-re nő. A
korábbiakkal összhangban ennek oka a d(Pt) → π*(C,Ρ) viszontkoordináció.

A homoalkineknél megfigyelt módon a dikobalt-oktakarbonil két hídhelyzetű karbonilligandumának szubsztitúciójával a Co2 tengelyre merőlegesen,
hídhelyzetben koordinálódott foszfaalkinkomplex nyerhető. Más oldalról közelítve – és a tényleges kötéserősségeket (kötéstávolságokat) is szem
előtt tartva – Co2CP torzult tetraéderes klaszter keletkezik.
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(III.136.). ábra -

Az ugyancsak heteroalkineknek tekinthető karbonsav-nitrilek (alkil/aril-cianidok, RC≡N) koordinációs kémiájának ismeretében meglepő, hogy a
foszfaalkinek döntően a fenti módon, π-ligandumként viselkednek. A foszforatomon keresztül történő (terminális) koordinációra elvétve találunk
néhány példát. A szénatomon nagy térkitöltésű szubsztituenst (Ad=adamantil) hordozó foszfaalkin (Ad-C≡P) képes molibdénnel P-donoratomon
keresztül η1 típusú koordinációt kialakítani [24]. Mint az várható, a C≡P kötéstávolság ilyen típusú koordináció esetén alig nő.

III.3.6. CnHn+2 típusú ligandumok komplexei
Az I.4.2.3. fejezetben már tárgyaltuk a páratlan szénatomszámú, nyílt láncú ligandumok kötésrendszerét, a koordinatív kötés legfontosabb típusait.
Ennek megismétlése nélkül itt arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy a fenti általános képlettel jellemezhető ligandumok semleges, anionos és kationos
formában is előfordulhatnak. Ennek megfelelően C3H5 (3e; semleges), C3H5

- (4e; anionos), C5H7 (5e; semleges), C5H7
- (6e; anionos); C7H9 (7e;

semleges) és C7H9
+ (6e; kationos) ligandumokról beszélhetünk. Míg a semleges gyökök rendkívül reaktívak, az anionok kálium- és lítiumsói stabilisak,

izolálhatok.

III.3.6.1.Allilkomplexek
A fenti vegyületcsaládon belül mind a jellemzett vegyületek száma, mind gyakorlati jelentőségük szempontjából a legfontosabbak az allilkomplexek.

Megjegyzés: Az első allilvegyület előállítása Smidt és Hafner nevéhez fűződik, akik Pd2(μ-Cl)2(η3-C3H5)2 -t állítottak elő PdCl2 és allil-alkohol
reakciójában [25].

Előállításuk

Metatézis reakcióban

Az átmenetifém-allil-komplexek legáltalánosabb előállítása átmenetifém-halogenidek és allil-Grignard-vegyületek reakciójával történik. Az
allilkomplexek labilitása miatt a reakciót és a termék izolálását alacsony hőmérsékleten kell végezni.

(III.137.). ábra -
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(III.138.). ábra -

Biner átmenetifém-allil-vegyületek mellett a foszfánszubsztituált allilkomplexek – katalitikus jelentőségük (allilkapcsolás) miatt – már régóta az
érdeklődés homlokterében állnak. „Allilforrásként” allil-ónvegyületek (Sn(C3H5)(nBu)3, Sn(C3H5)4) használhatók [26].

(III.139.). ábra -

σ-Allil → π-allil átrendeződési reakcióban

Átmenetifém-karbonil-anionok (karbonilmetallátok) és allil-halogenid oxidatív addíciós reakciójában σ-allil-komplexek keletkeznek, amelyek
átrendeződésével π-allil-komplexekhez jutunk. A π-allil-szerkezet kialakulása (a η1-allil-ligandum η3-haptocitású ligandummá alakulása) egy
karbonilligandum kilépését feltételezi. Ennek elősegítésére a reakciót termolitikus vagy fotolitikus körülmények között célszerű végezni.

(III.140.). ábra -

Nemcsak komplex-anionok, hanem semleges komplexek esetén is lejátszódik az oxidatív addíció. Az alábbi példában a karbonilligandumok részleges
szubsztitúciójával komplex kation, teljes szubsztitúciójával semleges Co(III)-komplex keletkezik.

(III.141.). ábra -

A η1-benzil-komplexek ugyancsak képesek η3-allil átrendeződésre. Az aromás gyűrű szubsztituált szénatomjának és a vele szomszédos
szénatomnak a bevonásával a benzil-anion π-allil jellegű koordinációja valósul meg.
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(III.142.). ábra -

Allilligandumok előállításának ugyancsak általános módja a koordinált diénekből kiinduló reakció. Átmenetifém-hidridek 1,4-addíciójával σ-allil-
komplexekhez jutunk, amelyek valamely könnyen távozó ligandum (pl. karbonil) kilépésével π-allil-komplexszé rendeződnek át.

Megjegyzés: A (III. 143.) egyenletben szereplő példában HCo(CO)4 mint átmenetifém-hidrid alkalmazása esetén 1,4-hidrokobaltálási reakcióról
beszélhetünk.

(III.143.). ábra -

π-Koordinációjú olefin átalakítása π-allil-komplexszé

Halogénkomplexek bázisok jelenlétében reagálnak olefinekkel π-allil-származék képződése közben. Az olefin η2-koordinációját a C=C kettős kötés
α-szénatomja melletti C-H kötés aktiválása követi. A kialakult hidrid-kloro-komplexből sósav reduktív eliminálásával (bázis fontossága!) stabilis
allilkomplexhez jutunk [27].

(III.144.). ábra -

Koordinált η2-allil-alkohol hidroxidionjának eltávolítása ugyancsak η3-allil-komplex kialakulását eredményezi.

(III.145.). ábra -
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Diénkomplexek η4-dién liganduma nukleofil és elektrofil támadó ágensek hatására egyaránt η3-allil-komplexekké rendeződik át.

(III.146.). ábra -

Metallocének hidrogénezésével

Nikkelocén egyik Cp gyűrűje amalgám jelenlétében, etanol mint hidrogénforrás felhasználásával allil szerkezeti egységgé hidrogénezhető.

(III.147.). ábra -

Szerkezetük és reakcióik

A η3-allil-komplexek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az allilligandum bármelyik szénatomja és a fématom távolsága közel azonos, a
központi fématom a három szénatom által meghatározott háromszög fölött helyezkedik el.

Megjegyzés: A szerkezetvizsgálatok jelentős részét nem az allilligandummal (C3H5), hanem homológjával, a metallilligandummal (C4H7)
végezték. A krisztallográfiás szerkezetmeghatározás szempontjából lényeges, hogy ezzel a ligandummal könnyebben kristályosítható vegyületek
nyerhetők. 1H NMR-vizsgálatok esetén egyszerűbb csatolási rendszereket kapunk, a ligandum mozgása lelassul, könnyebben kivitelezhető
dinamikus NMR-vizsgálatokra nyílik lehetőség.

Az egyik alapvegyület, a bisz(2-metallil)nikkel szerkezete a fentieken túl a következő jellegzetességeket mutatja. A két allilligandum síkja párhuzamos.
Az allilligandum középső szénatomján elhelyezkedő metilcsoport a C3-síkból a fématom felé hajlik [28]. (Ez a 12° körüli elhajlás a legkülönbözőbb
szerkezetű komplexben megfigyelhető, tipikusnak tekinthető.)

III.30. ábra - A bisz(2-metallil)nikkel szerkezete
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Megjegyzés: Az első biner allilkomplexet, a bisz(η3-allil)nikkelt Wilke állította elő 1961-ben.

A koordinált allilligandum legfontosabb jellegzetessége az, hogy különböző reagensekkel szemben szelektív elektrofil szubsztrátumként viselkedik.
Nagyszámú homogénkatalitikus reakcióban történő alkalmazása ezen a tulajdonságon alapul. A nukleofilek a terminális szénatomokhoz kapcsolódva
a fématomhoz koordinálódott η2-alkén-komplexet adnak. Az alkének a fématom koordinációs szférájából könnyen eltávolíthatók [29].

(III.148.). ábra -

Királis fémkomplexek esetén hasonló nukleofil reagenseket alkalmazva a nukleofil ágens szelektív támadása figyelhető meg. A (III. 149.)
reakcióegyenletben szereplő kiindulási komplexben kétféle kiralitáselem figyelhető meg: a Cp gyűrű szubsztituensének C aszimmetriacentruma,
valamint a (torzult) tetraéderes geometriájú, négy különböző ligandumot tartalmazó központi fématom (Mo) aszimmetriacentrum (az sp3

hibridállapothoz kötődő kiralitás jól ismert szerves kémiai példáihoz (C, N, S) hasonló helyzet).

Amennyiben egyetlen komplex diasztereomerből indulunk ki, az allilligandumon diasztereoszelektív nukleofil reakció játszódik le. A komplex
megbontásával optikailag aktív szubsztituált olefinhez jutunk [30].

(III.149.). ábra -

III.3.6.2. Enilkomplexek
A dienil és trienilligandumok karbokationok vagy karbanionok formájában találhatók ezekben a komplexekben. Lényegében az allilligandum „vinilóg”
származékainak tekinthetők, tulajdonságaik, előállításmódjuk is sok hasonlóságot mutat azokkal.

Előállításuk

Metatézisreakciók alkalmazásával

Amennyiben pentadienidion káliumsójából indulunk ki, átmenetifémsókkal közvetlen reakcióban a bisz(pentadienil)-származék keletkezik. Trimetil-
penta-2,4-dien-1-il-ón alkalmazásával első lépésben σ-komplex keletkezik, mely a megfelelő π-komplexszé rendeződik át.
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(III.150.). ábra -

(III.151.). ábra -

A pentadienidion ugyanúgy öt szénatomon delokalizált hat elektront (5c,6e) tartalmaz, mint a ciklopentadienid (Cp) ion. Ennek megfelelően komplexeit
a megfelelő Cp-komplexek „nyitott” származékainak tekinthetjük, („nyitott ferrocén”, „nyitott cimantrén” („open cymantrene”)) [31].

Megjegyzés: A Mn(CO)3, illetve Cr(CO)3 egységet tartalmazó arilkomplexek egyre elterjedtebben használt elnevezése a cimantrén
(„cymantrene”), ill. a benkrotrén („benchrotrene”).

Hidridion-addícióval

A [Mn(C6H6)(CO)3]+-komplex hidridion addíciójával semleges, homociklopentadienil-aniont tartalmazó komplexszé alakul. A benzol sík szerkezete,
(6c,6e) delokalizált rendszere megszűnik, hiszen a hidridion hozzáadására egy metiléncsoport keletkezik, amely az öt szénatom síkjából kiemelkedik,
(5c,6e) delokalizált rendszert eredményezve.

(III.152.). ábra -

Hidridion-elvonással

Hidridion elvonásával az ellenkező folyamat játszódik le: az 1,3-ciklohexadién-ligandum négy szénatomra kiterjedő delokalizációja (4c,4e) a
termékben (5c,6e) delokalizált rendszerré alakul. Hidridion elvonására a legszélesebb körben alkalmazott reagens a tritil-kation.
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(III.153.). ábra -

Protonálással

A kobalt cikloheptatrién-ligandumának egyik kettős kötése nem koordinálódik a fémhez. Ennek protonálásával η5-koordinációjú ligandumot kapunk.

(III.154.). ábra -

Megjegyzés: A kiindulási komplex η4-koordinációjú cikloheptatrién-ligandumának protonálásával (5c,6e) rendszerhez jutunk és az ugyancsak
(5c, 6e) rendszert alkotó Cp-ligandummal és a formálisan +3 oxidációs számú Co központi fémmel 18-elektronos komplexhez jutunk.

A protonálás hidroxilcsoportot tartalmazó diének OH-csoportján is lejátszódik vízkilépés közben. A hidroxidion távozásával keletkező dién-kationból
az (5c,6e) rendszer úgy áll elő, hogy a központi fém oxidációs száma formálisan kettővel nő, tehát két elektron a központi fémről a ligandumra lép át.

(III.155.). ábra -

Szerkezetük és reakcióik

A pentadienilkomplexek szerkezete erős hasonlóságot mutat egyrészt az allil-komplexekkel, másrészt a ciklopentadienilkomplexekkel.
Bisz(pentadienil)-komplexek esetében mindkét típushoz hasonlóan a ligandumok párhuzamosan helyezkednek el. A ligandum öt szénatomja
egy közel szabályos hatszög öt csúcsát foglalja el, egyik oldaláról „nyitott hatszöget” alkotva. Csakúgy, mint az allilkomplexeknél, a fém-szén
kötéstávolságok kissé eltérnek ugyan, de a központi fém szinte pontosan a ligandum öt szénatomja (és a képzeletbeli hatodik) által meghatározott
sokszög középpontja felett található. A III.31. ábrán látható bisz(2,3,4-trimetilpentadienil)ruténium szerkezete, a fém-szén kötéstávolságok erősen
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emlékeztetnek a rutenocén szerkezetére. Nem véletlen, hogy a bisz(pentadienil)-komplexeket gyakran „nyitott metallocén” („open metallocene” )
elnevezéssel illetik [32].

III.31. ábra - A bisz(2,3,4-trimetilpentadienil)-ruténium szerkezete

Az allilkomplexeknél leírtakkal összhangban a pentadienilkomplex-kationok legjellegzetesebb reakciója a konjugált rendszer terminális szénatomján
történő nukleofil támadás. Az alábbi vas-pentadienil-komplex esetében a nukleofil addíció regio- és sztereoszelekív [33]. Előbbi arra utal, hogy
a nukleofil az (5c,6e) rendszer terminális szénatomjához kapcsolódik, utóbbi pedig arra, hogy a nukleofil belépése a Fe(CO)3 egységhez képest
ellentétes oldalról, antifaciális módon történik.

(III.156.). ábra -

A ηn-haptocitású ligandumokra történő nukleofil addíció összefüggéseinek, szabályszerűségeinek összefoglalása a DGM-szabályban jelenik meg
[34].

Megjegyzés: A szabály névadója a koordinációs kémia három kiválósága: Davies, Green és Mingos.

Mielőtt ennek lényegét ismertetnénk, röviden a π-koordinált ligandumokra történő nukleofil addíció néhány jellegzetességére térünk ki. A nukleofil
addícióban – mint azt a korábbi néhány példa is bizonyította – ηn-1-koordinációjú ligandumok ηn-koordinációjú ligandumokká alakulnak. Olyan
ligandumok is készségesen lépnek ilyen típusú reakcióba, amelyek nemkoordinált állapotban nem, vagy nehezen reagálnak nukleofilekkel. Az etén,
a butadién, a benzol átmenetifémekhez koordinálódva reagál hidrid- vagy cianidionokkal.

A DGM-szabály a 18-vegyértékelektront tartalmazó komplexek ηn-ligandumain lejátszódó, kinetikailag kontrollált nukleofil addícióra vonatkozóan a
következőket mondja ki.
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a. A nukleofil támadás a páros szénatomszámmal kapcsolódó ligandumok (η2, η4, η6) esetén kedvezőbb, mint páratlan szénatomszámúak (η3, η5,
η7) esetén.

b. A nukleofil támadás a nyitott poliéneken kedvezőbb, mint a zárt poliéneken.

c. Páros haptocitású, nyitott ligandumok esetén a nukleofil támadás a terminális szénatomon történik. Páratlan haptocitású ligandumoknál a nukleofil
támadás csak akkor játszódik le a terminális szénatomon, ha az LnM+ (L= a komplex szóbanforgó ηn-ligandumain kívüli egyéb ligandumok) erősen
elektronvonzó szerkezeti részlet.

A DGM-szabály alkalmazására lássuk az alábbi reakciót:

(III.157.). ábra -

A hidridion támadása a η4-butadién-ligandumon (páros haptocitás!; „nyitott” ligandum!) történik, annak terminális szénatomján (páros haptocitás!).
A szabálynak megfelelően (a pont) a nukleofil a páros szénatomszámmal koordinálódó butadién-ligandumot „választja” (és nem az allilligandumot).
A páros haptocitású ligandumok közül a nukleofil a „nyitott” butadiénligandummal (b pont) reagál (és nem a „zárt” benzollal). Végül, páros
szénatomszámmal koordinálódó ligandumról lévén szó, a nukleofil támadás a terminális szénatomon történik (c pont).

III.3.7. CnHn típusú ligandumok komplexei
A gyűrűs π-ligandumok főbb képviselőit, csoportosításuk egy lehetséges módját (szendvics, félszendvics, hajlított szerkezet) az I. fejezetben
vizsgáltuk. Néhány további érdekes, egyik csoportba sem sorolható esetet a ligandumok szerinti tárgyalásnál említünk. Ebben a fejezetben a
korábban már tárgyalt koordinatív kötés alapvető jellegzetességeire, pályaszimmetriai kérdésekre már nem térünk ki.

A vegyületcsoport egyik szembetűnő formai jellegzetessége az, hogy az ebbe a kategóriába tartozó vegyületek szinte mindegyike kielégíti a 18-
elektronos szabályt, amely a vegyértékelektronok „összeszámolásának” gyakran alkalmazott modellje.

III.3.7.1. A C3R3
+-ligandum komplexei

A legegyszerűbb ciklopropenil-kation (C3H3
+) átmenetifém-komplexei nem ismeretesek, a származékok közül is csak néhányat írtak le. Az

átmenetifém-organikus kémiában felmerülő ciklopropenilkomplexek szinte kizárólag a C3Ph3
+-ligandum komplexei.

Megjegyzés: A ciklopropenil-kation a legegyszerűbb aromás rendszer, amely kielégíti a Hückel-szabályt (4n+2 delokalizált p-elektron, n=0).
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A C3 gyűrű mérete is túl kicsiny, az átmenetifémek d-pályáival történő átfedés kedvezőtlen, mindössze a 3d-átmenetifémek η3-C3R3 komplexei
ismertek.

Előállításuk

A ciklopropenilkomplexek szintézisének alapjául szolgáló C3Ph3
+-kationt szinte kizárólag trifenil-ciklopropenil-bromidból (C3Ph3Br) vagy trifenil-

ciklopropenil-hexafluorofoszfátból (C3Ph3PF6) nyerjük.

A korábbiakhoz hasonlóan a karbonilkomplexek CO-ligandumainak ciklopropenil-kationnal történő részleges szubsztitúciója
ciklopropenilkomplexeket eredményez [35].

(III.158.). ábra -

Szerkezetük

A ciklopropenilkomplexek szerkezete, a C3Ph3
+-kation koordinációs módja rendkívül változatos. A III.32. ábrán látható nikkelkomplex axiális

szimmetriájú [36]. A platinakomplexben ezzel szemben két azonos Pt-C kötéstávolság rövidebb, egy pedig hosszabb [37]. Az irídiumkomplexben
a C3 gyűrű felnyílt, a szerkezet nem η3-C3 koordinációval, hanem iridaciklobután szerkezettel írható le [38]. A három komplexben megfigyelhető
koordinációs módok úgy is bemutathatók, mint a háromtagú, feszült ciklopropenil gyűrű felnyílásának különböző állomásai.

III.32. ábra - Különböző M(C3Ph3)-egységet tartalmazó komplexek szerkezete

III.9. táblázat - Különböző, M(C3Ph3) -egységet tartalmazó komplexek M-C(ciklopropenil) kötéstávolságai

Komplex d1(M-C) [pm] d2(M-C) [pm] d3(M-C) [pm]
Ni(Cp)(η3-C3Ph3) 196 196 196
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Ni(PPh3)2(η3-C3Ph3) 202 202 191
Pt(PPh3)2(η3-C3Ph3) 209 209 248

Ir(PMe3)2(CO)(Cl)(η1, η1-C3Ph3) 200 210 261

III.3.7.2. A C4H4-ligandum komplexei
A ciklobutadiénkomplexek érdekessége, hogy létezésüket, a ciklobutadién-átmenetifém koordináció stabilizáló hatását elméleti alapon „jósolták meg”.

Megjegyzés: A ciklobutadién-átmenetifém-komplexek létezését igazoló elméleti számításokat 1956-ban (Longuet-Higgins, Orgel), az első Ni-
ciklobutadién-komplex szintézisét 1959-ben (Criegee) publikálták [39].

Előállításuk

Diklór-ciklobutének dehalogénezése

A 3,4-diklór-ciklobutén biner karbonilokkal M(C4H4)-komplexeket képez. A dehalogénezést a fém-karbonil fématomjainak egy része végzi.

(III.159.). ábra -

Acetilén dimerizációja

Az átmenetifém koordinációs szférájában az alkinek (C2R2) dimerizációjával tetraszubsztituált ciklobutadién (C4R4) keletkezik, amely η4-komplexet
képez.

(III.160.). ábra -

Főcsoportbeli fémek metallaciklopentadién-származékaiból
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Átmenetifém-dihalogenidek jelenlétében tetrafenil-dimetil-sztanna-ciklopentadién Sn-C(sp2) kötésének hasadásával és az SnMe2 fragmens
kilépésével gyűrűkontrakció játszódik le, tetrafenil-ciklobutadién keletkezik, amely ligandumként koordinálódik az átmenetifémhez.

(III.161.). ábra -

Megjegyzés: Az analóg alumina-ciklopentadién-vegyület mint C4-fragmens „forrás” alkalmazásával állították elő az első biner
ciklobutadiénkomplexet, a Ni(η4-C4Ph4)2-t [40].

III.33. ábra - A Ni(η4-C4Ph4)2-komplex szerkezete

Szerkezetük és reakcióik

A ciklobutadiénligandum komplexeiben tökéletesen sík szerkezetű, négyzet alakú. Biner ciklobutadiénkomplexekben a két C4 gyűrű párhuzamos
(III.33. ábra).

A ciklobutadiénligandum reaktivitását az egyik alapvegyület, a Fe(η4-C4H4)(CO)3 segítségével mutatjuk be. Az aromás vegyületekre jellemző
elektrofil szubsztitúciós reakciókban, azokkal azonos reakciómechanizmus szerint reagál. Az alábbi Friedel-Crafts acilezési reakcióban a várt acetil-
ciklobutadién-komplex keletkezik.

(III.162.). ábra -
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A Fe(η4-C4H4)(CO)3-komplex a szintetikus felhasználás szempontjából is a legfontosabb ciklobutadiénkomplex (C4H4-forrás). A komplexből
felszabadított ciklobutadién olyan egyszerű egzotikus vegyületek szintézisének alapvegyülete, mint a szubsztituált Dewar-benzol vagy a kubán [41].
A Ce(IV)-sókkal felszabadított nagy reaktivitású ciklobutadién alkinekkel (2+2) cikloaddíciós reakcióban szubsztituált Dewar-benzolt képez.

(III.163.). ábra -

III.3.7.3. A C5Η5
--ligandum komplexei

Az átmenetifémek ciklopentadienilvegyületeinek előállítása vagy főcsoportbeli fémek ciklopentadienilszármazékainak felhasználásával, vagy
átmenetifémek (átmenetifémsók) és ciklopentadién közvetlen reakciójában történik. A ciklopentadién előállítása – a „Cp-kémia” térhódítása után
elmondható, hogy kizárólag – diciklopentadién retro-Diels-Alder-reakciójában történik. A ciklopentadién gyenge sav, mely alkákifémekkel (pl. Na)
Na(Cp) és hidrogén keletkezése mellett reagál.

(III.164.). ábra -

Átmenetifémek biner ciklopentadienilkomplexeinek előállítása

Főcsoportbeli fémek ciklopentadienilszármazékainak metatézisreakciójában

Elsősorban a ciklopentadienil-nátrium (NaCp) és ciklopentadienil-Grignard-vegyületek (CpMgX) alkalmazhatók „Cp-forrásként”. Átmenetifém-
halogenidek és az említett reagensek metatézis reakcióban átmenetifém-diciklopentadienil-vegyületeket (Cp2M) adnak.

Megjegyzés: A kizárólag két ciklopentadienil gyűrűt tartalmazó átmenetifém-komplexeket az alapvegyületnek számító ferrocén (FeCp2) nyomán
metallocéneknek nevezzük. Néhány példa: kobaltocén (CoCp2), nikkelocén (NiCp2), manganocén (MnCp2).

(III.165.). ábra -
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(III.166.). ábra -

Mindkét főcsoportbeli Cp-reagens redukálószerül is szolgálhat:

(III.167.). ábra -

(III.168.). ábra -

Ciklopentadién felhasználásával

A ciklopentadién nemcsak elektropozitív alkálifémekkel, hanem kevésbé elektropozitív átmenetifémekkel is képes reagálni, a korábbiakhoz képest
összehasonlíthatatlanul erélyesebb reakciókörülmények között.

(III.169.). ábra -

Ciklopentadién átmenetifémsókkal általában csak bázis hozzáadásával reagál, amelyet a C5H6 deprotonálásása céljából alkalmazunk.

(III.170.). ábra -

A halogenidionok elvonását a redukálószerként is ható cink is betöltheti:

(III.171.). ábra -
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Átmenetifémek biner ciklopentadienilkomplexeinek szerkezete

A metallocének szerkezetére vonatkozóan általánosan megállapítható, hogy a két Cp gyűrű párhuzamos. A két ciklopentadienil gyűrű egymáshoz
viszonyított elhelyezkedése hőmérséklettől és kristályszerkezettől függően rendkívül változatos lehet. Valamennyi metallocén szerkezetének
elemzése nem lehet a könyv célja, így csupán a legalaposabban vizsgált, legrégebb óta ismert ferrocén szerkezeti formáit tekintjük át röviden.

Megjegyzés: A ferrocént egymástól függetlenül két kutatócsoport is előállította 1951-ben. Miller és munkatársai a (III. 168.) reakcióegyenlet,
Kealy és Pauson (III. 169.) szerint dolgoztak. A valódi szerkezetre vonatkozó két közlemény 1952-ben jelent meg E.O. Fischer, ill. G. Wilkinson és
R.B. Woodward tollából.

A két gyűrű elfordulásának jellemzésére a III.34. ábrán látható jelölésnek megfelelően a fedő konformációtól való eltérés szögét vezetjük be. Eszerint
δ=0° a fedő, δ=36° a nyitott konformert jelenti.

III.34. ábra - A ferrocén szerkezete és fontosabb térszerkezeti jellemzői (42)

III.10. táblázat - A ferrocén Cp gyűrűinek elhelyezkedése különböző kristályformákban

Hőmérséklet 293 Κ <164K <110K
Kristályforma monoklin triklin ortorombos

δ [°] 36 (D5d) 9 0 (D5h)

A titanocén („Ti(Cp)2”), vanadocén („V(Cp)2”), wolframocén („W(Cp)2”) tényleges szerkezete lényegesen eltér a fentiektől. Gyakran az előállítás
módjától függően különböző (nem minden esetben pontosan jellemzett) szerkezetek figyelhetők meg. A „titanocén” esetében pl. a két-két
Cp gyűrű egymáshoz kapcsolódik, ún. fülvaléndiil hidat és két háromcentrumos (3c,2e) hidrogénhidat képezve. A röntgenkrisztallográfiás
szerkezetmeghatározás megerősítette a feltételezett dimer struktúrát [43].

III.35. ábra - A „titanocén” szerkezete
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A fulvaléndiil-dianionon ((C5H4-C5H4)2-) kívül több olyan Cp-származék is létezik, ahol a ciklopentadienil-anionhoz más aromás gyűrű kapcsolódik
két szénatomon keresztül, anellált formában.

III.36. ábra - Cp-anellált gyűrűrendszerek

Megjegyzés: A korai átmenetifémek bisz(fluorenil)- és különösen a bisz(indenil)-komplexei egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a
homogénkatalitikus sztereoszelektív alkén-polimerizációban.

A biner Cp-komplexek közé sorolhatók a többrétegű szendvicskomplexek („multidecker sandwich complexes”) is. A nikkelocénnel rokon [Ni2(Cp)3]+

ezen vegyületcsalád első tagja (III.37. ábra) [44].

III.37. ábra - A (Ni2Cp3)+ szerkezete

Átmenetifémek biner ciklopentadienilkomplexeinek reakciói

Az MCp2 típusú komplexek reaktivitását alapvetően meghatározza az a tény, hogy a ciklopentadienil gyűrű parciális negatív töltést hordoz, ezért
a benzolszármazékokhoz képest elektrofil reagensekkel szemben nagyobb reakciókészséget mutat. Az elektrofil szubsztitúciós reakcióban (SE)
az elektrofil nem lehet oxidálószer, mert a Fe(II) → Fe(III) oxidációban keletkező ferricíniumion ([Fe(Cp)2]+) elektrofilekkel nem támadható. Ennek
illusztrálására csupán két reakciót mutatunk be.

Friedel–Crafts-acilezés

(III.172.). ábra -
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A Cp gyűrű nagy reakciókészségét mutatja, hogy minden esetben termékelegyet kapunk. A monoacetil-ferrocén (FcCOCH3) (Fc=(C5H5)Fe(C5H4))
mellett megfigyelhető az 1,1’-diacetil-ferrocén keletkezése is.

Metallálás

(III.173.). ábra -

Számos ferrocénszármazék előállításának kulcsvegyülete az FcLi. A lítiálást butil-lítiummal végezzük TMEDA jelenlétében.

A központi fém oxidációja

A metallocének +2 oxidációs számú központi fématomja mind kémiai, mind elektrokémiai úton könnyen oxidálható +3 oxidációs állapotúvá.

(III.174.). ábra -

Az így keletkező metallicíniumionok különböző stabilitásúak. A ferricínium és a kobalticíniumionok stabilisak. Ezzel szemben a rutenocínium és az
ozmocínium-ionok dimerizálódnak.

Megjegyzés: A dimerizáció mellett a 2 [M(Cp)2]+ →[M(Cp)2] + [M(Cp)2]2+ diszproporcionálódás is lejátszódik.

A permetilált metallocének stabilitását, amely a metilcsoportok elektronküldő hatásának következménye jól szemlélteti, hogy a Ru(C5Me5)2 (= RuCp*2)
oxidációjával keletkező 17-vegyértékelektronos kation stabilis [45].

(III.175.). ábra -
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A metallicíniumionok nukleofil reagensekkel (pl. R-) támadhatók. A nukleofil addíció a kobaltszármazék esetén ellentétes oldalról, exo irányból történik.

(III.176.). ábra -

Átmenetifémek vegyesligandumú ciklopentadienilkomplexeinek előállítása

A fenti komplexek a ciklopentadienilkémia dinamikusan fejlődő területét képezik, így a karbonil-, hidrid- vagy halogenidligandumot is tartalmazó
ciklopentadienilszármazékok jellemzésére ki kell térnünk.

Ciklopentadienil-fémkarbonilok előállítása

Fémkarbonilok és ciklopentadién reakciójában

(III.177.). ábra -

A reakció intermediereként keletkező ciklopentadienil hidridkomplexek könnyen dimerizálódnak hidrogénfejlődés közben [46].

Átmenetifém-karbonil-halogenidek és ciklopentadienilreagensek reakciójában

Főcsoportbeli fémek ciklopentadienilszármazékai (MCp) egyszerű metatézis reakcióban MX kilépése mellett ciklopentadienil-karbonil-komplexeket
képeznek.

(III.178.). ábra -

Metallocén és fémkarbonil reakciójában
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(III.179.). ábra -

A szinproporcionálódási reakciót (Ni(II) + Ni(0) → Ni(I) ) ligandumkicserélődési reakció (Cp - CO) kíséri.

Ciklopentadienil-fémkarbonilok szerkezete és reakciói

Az MCp(CO)n típusú komplexeket, amelyek az III. 38. ábrán látható szerkezettel jellemezhetők, félszendvics („half-sandwich”) komplexeknek
nevezzük.

III.38. ábra - A MnCp(CO)3 félszendvics szerkezete

Kétmagvú komplexek esetén a karbonilligandum hídhelyzetet is elfoglalhat. Mint azt korábban a biner fém-karboniloknál láttuk, az alsó periódusokban
elhelyezkedő „nehéz” átmenetifémek esetén μ-karbonilligandum nem található a komplexben.

III.39. ábra - A Ni2(μ-CO)2Cp2 és az Os2(CO)4Cp2 szerkezete

Reakció halogénekkel

(III.180.). ábra -

A kétmagvú komplex (prekurzor) oxidatív hasítása („oxidative cleavage”) a halogéntartalmú egymagvú komplexet eredményezi, amely – különösen
X=I esetben – a fém-szén kötés kialakításának kiindulási anyaga.

A szén-monoxid-ligandum szubsztitúciója
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Mint a karbonilkomplexek tárgyalásánál láttuk, a karbonilligandum foszfánnal, alkénnel (kelátképző difoszfánnal, diénnel) szubsztituálható.

(III.181.). ábra -

Oxidatív dekarbonilezés

Ez a reakció egyben példa magas oxidációs számú átmenetifémek ciklopentadienil-komplexeinek előállítására. (Az eddig bemutatott példákban
kizárólag alacsony oxidációs állapotú („low oxidation state”) átmeneti fémek szerepeltek.) A Re(VII) oxidációs állapot stabilizálásában fontos szerepe
van a pentametil-ciklopentadienil-(Cp*) ligandumnak [47].

(III.182.). ábra -

Ciklopentadienil-fém-hidridek előállítása

Átmenetifém-halogenid és ciklopentadienilvegyület reakciójában

(III.183.). ábra -

A ciklopentadienil reagens (NaCp) nagy feleslegének hatására a fenti Re(V) → Re(III) redukció játszódik le.

Megjegyzés: A kutatók eredeti célja renocén (ReCp2) előállítása volt. A hidridligandum kimutatása 1H NMR-spektroszkópiával történt, a
fémorganikus kémiában valószínűleg első ízben (Wilkinson, 1955) [48]. A hidridligandum kémiai eltolódása δ= -23,5 ppm.

Átmenetifém-halogenid, ciklopentadienilvegyület és NaBH4 reakciójában

(III.184.). ábra -
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Ciklopentadienil-fém-hidridek szerkezete, reakciói

A két Cp gyűrűt tartalmazó átmenetifém-hidridek hajlott szendvicskomplexek („tilted sandwich complexes”), azaz a két Cp gyűrű szöget zár be (III.40.
ábra).

III.40. ábra - A ReHCp2- és a MoH2Cp2-komplexek hajlott szendvics szerkezete

Az ismert ciklopentadienil-átmenetifém-hidridek döntően mono- és dihidridek. Szembetűnő kivételt képez a rénium, melynek – más polihidridjéhez
hasonlóan – létezik hexahidridje, ReH6Cp*.

A ciklopentadienil-átmenetifém-hidridek könnyen protonálhatók, jó Lewis-bázisoknak tekinthetők. Különösen igaz ez a következő ReH(Cp)2-
vegyületre, amelynek báziserőssége az ammóniával összemérhető.

(III.185.). ábra -

Erős Lewis-savak ugyancsak képesek átmenetifém-hidridekkel komplexképzésre.

(III.186.). ábra -

Ciklopentadienil-fém-halogenidek előállítása

A 4., 5. és 6. csoportbeli fémek egyrészt a korábban ismertetett MCpCl2, MCpCl3 és MCpCl4 általános képlettel jellemezhető félszendvics vagy
hajlított szendvics (MCp2X2) szerkezetűek.

Megjegyzés: Az MCp2X2 (M=Ti, Zr, Hf) típusú vegyületek C2 szimmetriájú „pszeudo-tetraéderes” szerkezetűek.

Homogénkatalitikus polimerizációs reakcióban betöltött szerepük miatt a Ti és a Zr vegyületei a legjelentősebbek. A katalitikus prekurzorként (is)
szolgáló MCp2R2 komplexek legegyszerűbben a megfelelő diklorokomplexekből állíthatók elő.
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(III.187.). ábra -

Átmenetifém-halogenidekből

(III.188.). ábra -

(III.189.). ábra -

Az első esetben egyszerű metatézis reakció, a másodikban Cp-Cl ligandumcsere játszódik le. A két egymásra épülő reakció egyben a két alapvető
vegyülettípus legfontosabb előállítási módja.

Metallocénekből

(III.190.). ábra -

A szinproporcionálódási reakció kloroligandum átadása mellett játszódik le.

III.3.7.4. A C6H6-ligandum komplexei
Bisz(arén)-fém-komplexek előállítása

A korábban tárgyalt szendvicskomplexek családjába tartoznak, jellegzetes képviselőjük a bisz(benzol)króm.

Átmenetifém-halogenidekből alumínium redukálószer jelenlétében

(III.191.). ábra -

Megjegyzés: Az első lépésben keletkező [(ArH)2Cr]+ tovább redukálható semleges (ArH)2Cr komplexszé. Ezt az általánosan alkalmazható
reakciósort Fischer–Hafner-szintézisnek nevezzük [49].
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A szintézis nem alkalmazható alkilszubsztituált aromások esetén, mert a keletkező A1C13 jelenlétében izomerizálódnak. Ugyancsak nem jelent
járható utat aromás amino-és halogénszármazékok szintézisére, mert a Lewis-sav karakterű AlCl3-mal adduktot képeznek.

Alkinek ciklotrimerizációjával

(III.192.). ábra -

A dimetil-acetilén hexametil-benzollá történő trimerizációja közismert. Ennek koordinációjával csak kis hozammal keletkezik a fenti szendvicskomplex,
így szintetikus jelentősége kicsi.

Fém- és ligandumgőzök „együttkondenzációjával”

Jónéhány M(η6-aromás)2 típusú komplex szintézisére ez az egyetlen járható út [50]. A Fischer–Hafner-szintézisnél említett okok miatt a III.41. ábrán
látható komplexek csak a korábban megismert kokondenzációs technikával állíthatók elő.

III.41. ábra - M(η6-PhCl)2- és M(η6-PhNMe2)2-komplexek szerkezete (M’=Cr, Mo)

Bisz(arén)-fém-komplexek szerkezete, reakciói

A vegyületcsalád leglényegesebb jellemzőit az alap vegyületen, a bisz(benzol)-króm példáján mutatjuk be. A két η6-koordinációjú benzol síkja
párhuzamos, a gyűrűben a C-C távolságok azonosak és valamivel nagyobbak, mint a „szabad” benzolban. (A kötéserősség gyengülése ebben az
esetben is az aromás vegyületek π*-orbitáljainak részvételével magyarázható.) A két aromás gyűrű fedő állású, azaz D6h szimmetriával jellemezhető.

Megjegyzés: Sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy a két aromás gyűrű a fedő állástól 30°-kal elforgatott (tehát nyitott, D3d szimmetriájú)
konformer formában létezik.

III.42. ábra - A (η12-(2,2) paraciklofán)Cr(0)-komplex szerkezete
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Nyilvánvaló az analógia a (η12-[2,2]paraciklofán)Cr(0)-komplex és (η6-C6H6)2Cr között. Az etilénhidat tartalmazó paraciklofánok összenyomott
szendvicskomplexnek („compressed sandvich complex”) is tekinthetők, mert a két aromás gyűrű távolsága 322 pm-ről 290 pm (szabad
paraciklofán) körüli értékre csökken [51]. A kondenzált aromások egész sora (fenantrén, trifenilén, koronén) szerepelhet bisz(arén)-komplexekben.
Az átmenetifémmel való koordinációban mindig a kevesebb gyűrűvel anellációs kapcsolatban levő aromás gyűrű vesz részt.

Azok a bisz(arén)-króm típusú komplexek, amelyek aromásként szénhidrogént tartalmaznak, levegőérzékenyek. A hidrogén elektronvonzó
szubsztituensekre történő cseréje a stabilitást növeli.

Ligandumcsere

A kondenzált aréneket tartalmazó szendvicskomplexek készségesen vesznek részt ligandumcsere reakciókban. A bisz(benzol)króm kinetikailag inert,
csupán a A1C13 katalitikus mennyiségének jelenlétében játszódik le a ligandumcsere. A ligandum izomerizációja és elektrofil szubsztitúciós reakció
lehetősége, valamint Lewis-adduktok létrejötte miatt a módszer alkilaromások, illetve amino-, halogén- és hidroxilszubsztituenseket tartalmazó
aromások arénkomplexeinek előállítására nem alkalmas.

Metallálási reakciók

Butil-lítiummal az aromás gyűrű hidrogénje lítiumra cserélhető. A reakció mono- és 1,1’-dilítiált termékek elegyéhez vezet, ennek következtében
elsősorban 1,1’-diszubsztituált származékok előállításának kiváló szintetikus módszere.

(III.193.). ábra -

Nukleofil addíciók

Az R- nukleofil addíciója lejátszódhat mindkét aromás gyűrűre, melynek következtében bisz(η5-ciklohexadienil)-komplexek keletkeznek. Ez a reakció
figyelhető meg bisz(arén)-Fe(II)-komplexeknél.

(III.194.). ábra -
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Az analóg szerkezetű ruténiumkomplexnél a második nukleofil (hidridion) támadása nem a DGM-szabály (III. 3.6.2. fejezet) szerint, tehát a páros
haptocitású ligandumon következik be, hanem a η5-ciklohexadienil-ligandumon. A keletkezett komplex semleges Ru(η4-l,3-ciklohexadién)(η6-benzol).

Megjegyzés: A lényeges különbség alapja valószínűleg a termodinamikai kontroll által kedvezményezett Ru(0) oxidációs állapot. (A DGM-
szabály csupán kinetikailag kontrollált reakciókra vonatkozik!)

Arén-fémkarbonil-komplexek

A legfontosabb előállítási módokat a karbonilkomplexeknél tárgyaltuk. Szintézisük jelentőségét az adja, hogy az M(CO)x szerkezeti egységet
tartalmazó komplexek a koordinált arének reaktivitását jelentősen befolyásolják. A legfontosabb változások a következőkben összegezhetők.

– A M(CO)x koordinációjával az aromás ligandum egyik oldala bármely reakcióban gátolt.

– Mivel a M(CO)x elektronvonzó csoportként hat, az aromás gyűrű elektrofil szubsztitúciós reakciókészsége csökken, nukleofil reakciós
reakciókészsége nő.

Az alábbi példában a szintetikus felhasználás szempontjából legfontosabb, széles körben használt króm-trikarbonil-komplexekkel („benkrotrénekkel”)
lejátszódó reakciót tekintjük át.

A Cr(η6-C6H5F)(CO)3-komplex fluorszubsztituensének nukleofil szubsztitúciója η5-ciklohexadienil-intermedieren keresztül játszódik le. Nukleofilként
szekunder aminok, alkoxid-anionok, alkil-anionok szerepelhetnek.

(III.195.). ábra -

A nukleofil támadás mindig az arénligandum fémmel ellentétes (exo) oldaláról történik. A „helyettesített” szubsztituens a szterikusan gátolt endo-oldal
irányába lép ki [52]. Ez a lépés általában a reakció leglassúbb, sebességmeghatározó lépése.

III.3.7.5. A C7H7
+-ligandum komplexei

A korábbi arénligandum-komplexektől eltérően csupán egy-két példa ismeretes az [M(C7H7)2]n+ típusú komplexekre. A η7-C7H7
+-ligandumok mellett

az ismert komplexek mindig tartalmaznak más ligandumokat is (vegyes ligandumú, félszendvicskomplexek). A C7H7
+ tropíliumionok általában 6-

elektronos donorként szerepelnek, de η3- és η5-koordináció is megfigyelhető.

Előállításuk
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Szubsztitúciós reakciókban

(III.196.). ábra -

(III.197.). ábra -

A cikloheptatrién a korábbiakkal összhangban képes a karbonilligandumok szubsztitúciójára.

Hidridion-elvonással

Tritil-kation alkalmazásával a cikloheptatriénből hidridion vonható el tropíliumion keletkezése mellett. A C7H7
+-ligandum közvetlen előállítása egyben

lehetőséget nyújt a két tropíliumligandumot tartalmazó szendvicskomplex szintézisére.

(III.198.). ábra -

(III.199.). ábra -

Gyűrűbővítéssel

(III.200.). ábra -
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A koordináció és a koordinálódó ligandumok jelentőségét jól mutatja, hogy a η6-benzol gyűrűbővítése csak akkor valósítható meg, ha Cp-ligandum
is kapcsolódik a központi fématomhoz.

Megjegyzés: Meglepő, hogy nem Friedel–Crafts-acilezés, hanem – formálisan – RC+ hattagú gyűrűbe történő beékelődése játszódik le. Ez a
reakció ismeretlen mind „szabad” aromások, mind koordinált benzolszármazékok, pl. Cr(C6H6)(CO)3 esetében.

Deprotonálással

A diénként koordinálódó cikloheptatrién deprotonálása η3-koordinációra képes aniont eredményez. Lényegében a planáris ligandum allil típusú
koordinációja figyelhető meg. A gyűrűben található dién szerkezeti egység lehetővé teszi, hogy a η3-koordináció gyors cserefolyamatban újabb és
újabb szénatomok bevonásával valósuljon meg, azaz a komplex fluxionális viselkedést mutat.

(III.201.). ábra -

Az M(C7H7) szerkezeti részletet tartalmazó komplexek szerkezete és reakciói

A C7H7
+-ligandum planáris szerkezetű, η7-koordináció esetén a gyűrűben a C-C távolságok azonosak. A fémmel való kölcsönhatás a korábban

megismert η5-Cp és η6-aromás koordinációhoz hasonló módon, σ, π és δ szimmetriájú kötésekkel írható le. A fématom pontosan a héttagú gyűrű
középpontja felett található [53].

Nukleofil addíció

A η7-C7H7
+ gyűrű készségesen vesz részt nukleofil addíciós reakciókban. A nukleofil támadás exo-irányú, a sztereoszelektív reakcióban η6-

cikloheptatrién-komplex keletkezik.

(III.202.). ábra -

Kétmagvú komplexek keletkezése
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A η3-koordinációjú C7H7-ligandum (hasonlóan a (III.202.) reakcióegyenletben szereplő termékhez) η3,η4-koordinációban képes egyidejűleg két
különböző fémhez koordinálódni. A kialakuló heterodinukleáris komplexben a hídhelyzetű ligandum fluxionális viselkedést mutat [54].

(III.203.). ábra -

III.3.7.6. A C8Hg és C8Hg
2--ligandumok komplexei

A ciklooktatetraén (COT) mind semleges molekulaként, mind dianionként képes az átmenetifémekkel komplexeket képezni, ennek következtében
koordinációs kémiája rendkívül változatos. Mint tetraén képes η2, η4, η6 és η8 típusú koordinációra, hídhelyzetű ligandumként szün- és anti-
konformációban egyaránt. 8- és 10-elektronos ligandumként is képez komplexeket aktinoidákkal és lantanoidákkal. Hallatlanul változatos szerkezetük
miatt csupán néhány jellegzetes példa bemutatására vállalkozhatunk.

Előállításuk

Alkénként történő koordináció

(III.204.). ábra -

A COT-ligandum a karbonilligandumok szubsztitúciójával képes diénként koordinálódni mind szomszédos, mind „átellenes” CC kettős kötéseivel
1-4η-C8H8, illetve 1,2η:5,6η-C8H8 típusú koordinációt kialakítva [55].

C8H8
2- planáris szerkezetű ionként történő koordináció

(III.205.). ábra -

Szerkezetük
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Az uranocén (III.43. ábra) típusú aktinoidakomplexekben a két azonos, síkszerkezetű C8 gyűrű fedő állású, D8h szimmetriájú [56]. A szokásos
„elektronszámolásból” kiderül, hogy az uranocén 22-vegyértékelektronos (2x10 + 2) komplex. Nyilvánvaló, hogy a d-mező elemeitől jelentős az
eltérés, hiszen az f-elektronok bevonásával új kötő molekulaorbitálok jönnek létre, így elektronok nem kerülnek lazítópályákra.

III.43. ábra - Az uranocén szerkezete

Megjegyzés: A fenti komplexek molekulaorbitáljainak tárgyalását a könyv terjedelme nem teszi lehetővé, de a komplexek mágneses
sajátságainak magyarázata nyilvánvalóan ennek alapján történik. Ennek megfelelően a Th(C8H8)2 diamágneses, a Pa(C8H8)2, az U(C8H8)2, a
Np(C8H8)2 paramágneses, a Pu(C8H8)2 diamágneses.

A (III.203.) egyenletben szereplő „dién típusú” koordináció M2(C8H8)3 dinukleáris komplexekben (M= Cr, W) is megfigyelhető, ekkor az egyik ligandum
hídhelyzetben található. Mint a III.44. ábrán látható, a terminális ligandumok η4-koordinációjúak [57].

Megjegyzés: A komplex szobahőmérsékleten 1H NMR-ben egyetlen jelet ad (δ=5,26 ppm), jelezve a molekula fluxionális viselkedését. A
dinamikus folyamatban nyilvánvalóan mindhárom COT-gyűrű részt vesz.

III.44. ábra - A Cr2(C8H8)3-komplex szerkezete

A C8H8-ligandum kizárólag hídhelyzetben is szerepelhet, mint pl. a Ni2(C8H8)2 komplexben. A szerkezet különlegessége az, hogy mindkét COT-
ligandum két-két η3-allil típusú koordinációban vesz részt [58].

III.45. ábra - A Ni2(C8H8)2-komplex szerkezete
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III.3.8. Heterociklusos vegyületek átmenetifém-komplexei
A Ν, Ο, Ρ és S heteroatomot tartalmazó heterociklusos vegyületek átmenetifémekkel képzett komplexeit szerkezeti érdekességük és néhány elméleti
szempontból is érdekes vonásuk mellett elsősorban azért tárgyaljuk röviden, mert az élő szervezetekben az átmenetifémek megkötődésében is
lehet szerepük. A π-komplex képzésének esélyét a legtöbb esetben csökkenti, hogy a heteroatom Lewis-bázicitásának következtében a koordináció
gyakran a heteroatomon és nem a gyűrű π-rendszerén keresztül történik. Ε fejezetben nem tárgyaljuk a bórtatalmú heterociklusok (borol-, borata-
benzol-, bórazinszármazékok) koordinációs kémiáját.

III.3.8.1. N-tartalmú heterociklusok átmenetifém-komplexei
N-tartalmú öttagú gyűrűk

Pirrol és fémkarbonilok reakciójában redoxireakcióban azaciklopentadienil-komplexekhez juthatunk [59].

Megjegyzés: A ciklopentadienil- (Cp, C5H5
-), a pirrolil- (C4H4N-), a foszfolil- (C4H4P-) és az arzolil- (C4H4As-) ligandumok π-elektronjainak száma

azonos („π-izoelektronosak”). Szintézisük, szerkezetük sok hasonlóságot mutat a korábban megismert Cp-komplexekével.

(III.206.). ábra -

A pirrolil-aniont külön is előállíthatjuk és a megfelelő jodokomplexből kiindulva – η1-intermedieren keresztül – a karbonilligandumok eltávolításával
η5-koordinációjú „vegyes szendvics” komplexeket nyerünk. Az alábbi reakcióban azaferrocén keletkezik [60].

(III.207.). ábra -

N-tartalmú hattagú gyűrűk

A legegyszerűbb szerkezetű, η6-koordináció elérésére képes „ligandumjelölt”, a piridin szinte kizárólag σ-koordinációban vesz részt magános
elektronpárján keresztül. 2,6-Diszubsztituált piridinek esetén a σ-koordináció szterikus gátlásával elérhető a η6-típusú koordináció. A ligandum- és
fémgőz „együttkondenzációjával” preparatív szempontból is használható eljáráshoz jutunk [61].
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Megjegyzés: A biszbenzol-króm-piridin analógja is stabilis komplex, ám előállításához a (III.207.) egyenlet szerinti reakcióban 2,6-
bisz(trimetilszilil)piridint kell alkalmaznunk. A trimetilszilil (TMS) védőcsoportok eltávolítása után nyerjük a bisz(η6-piridin)króm-[Cr(C5H5N)2]
komplexet.

(III.208.). ábra -

III.3.8.2. Foszfortartalmú heterociklusok átmenetifém-komplexei
Foszfortartalmú négytagú gyűrűk

Elméleti szempontból is kitüntetett jelentőségű az 1,3-difoszfa-ciklobutadiének koordinációs kémiája. A szabad ligandum nem stabilis, de
átmenetifémek (az alábbi példában kobalt) koordinációs szférájában terc-butil-foszfaetinből dimerizációval előállítható [62].

(III.209.). ábra -

Foszfortartalmú öttagú gyűrűk

1-Fenil-foszfol és [CpFe(CO)2]2 közvetlen reakciójában foszfaferrocént (III.209.), foszfid és FeCl2 reakciójában 1,1’-difoszfaferrocént állíthatunk elő
(III.210.) [63, 64].

(III.210.). ábra -
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(III.211.). ábra -

Foszfortartalmú hattagú gyűrűk

Foszfabenzol esetén is a piridinnél megfigyelt σ-típusú koordináció játszódik le döntően, annak ellenére, hogy a ligandum π-donor karaktere jóval
erősebb, mint a piridin esetében.

Megjegyzés: Az arzabenzol (C5H5As) és a stibabenzol (C5H5Sb) esetén az arzén és az antimon csökkenő Lewis-bázicitásával összhangban
csökken a σ-koordinációra való hajlam, ugyanakkor a π-donor-jelleg növekedésével nő a félszendvicskomplex képzésének esélye. Ezt a tényt
jelzi, hogy mindkét ligandum LMo(CO)3-típusú stabilis komplexet képez.

2,4,6-Trifenil-foszfabenzol a kiindulási fémkomplex szubsztituálandó ligandumától függően mind η1-, mind η6-koordinációban részt vehet [65].

(III.212.). ábra -

III.3.8.3. Kéntartalmú heterociklusok átmenetifém-komplexei
Lényegesen kevesebb példát ismerünk S-tartalmú heterociklusok átmenetifém-komplexeire, mint N- és P-tartalmúak esetében. Ez azért is meglepő,
mert a tiofén a benkrotrénkomplexek klasszikus szintéziséhez hasonlóan közvetlenül állítható elő króm-hexakarbonilból; igaz azoknál jóval kisebb
termikus stabilitású.

Megjegyzés: Az analóg szelenofén- (C4H4Se) és tellurofén- (C4H4Te) komplexek is ismeretesek [66].

(III.213.). ábra -
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III.4. Klaszterek
Bár a klaszterekkel mind a szervetlen, mind a szerves szintetikus eljárásokban egyre gyakrabban találkozunk, e könyv I. fejezetében említetteken
túl ezúttal csupán szisztematikus előállítási reakcióikkal foglalkozunk.
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Megjegyzés: A klaszterek számos, átmenetifémek által katalizált homogénkatalitikus reakció katalizátorának kiindulási anyagai („prekurzorai”).
A reakcióelegyben végzett („in situ”) analitikai vizsgálatok és kinetikai mérések szinte minden esetben bizonyították, hogy a reakciókörülmények
között a klaszter fragmentációja játszódik le, az esetek döntő többségében mono- és dinukleáris komplexek keletkeznek.

Számos olyan klaszterszintézist írtak le, ahol a véletlenszerűen keletkező, különböző nuklearitású (különböző fématomszámú) klaszterek elegyéből
izolálták az adott származékot vagy származékokat. A fémorganikus és koordinációs kémia fejlődése lehetővé tette számos szintézisút, reakciótípus
kidolgozását, amely klaszterek szisztematikus előállítását célozza. Meg kell jegyeznünk, hogy a „beépítésre váró”, átmenetifémet tartalmazó
szerkezeti elem hallatlanul változatos kémiai reakciókban vehet részt, ennek következtében a hagyományos szerves kémiai reakciók mint modellek
csak erős korlátokkal használhatók.

A könyv jellegéből adódóan („fémorganikus kémia") vizsgálatainkat korlátozzuk azokra a származékokra, ahol – a klaszterek jellegéből adódó fém-
fém kötésen túl – fém-szén kötést is találunk.

Előállításuk

Klaszterek felépítése karbénanalóg fragmensek felhasználásával

Ε szintetikus módszer M=M vagy M=C (M≡C) többszörös kötést tartalmazó alapvegyületekből indul ki és valamely átmentifém-tartalmú karbénanalóg
beékelődési reakciójában alakul ki a kívánt termék [1]. A „karbénmegközelítés”, amely a :CH2 és a fémorganikus szerkezeti rész izolobális kapcsolatán
alapul, a szintézisek egyik alapköve. A reakciók áttekintése előtt fontos sorra vennünk a legfontosabb átmenetifém-tartalmú építőelemeket.

III.11. táblázat - Karbénanalóg szerkezeti egységet szolgáltató komplexek néhány típusa (a táblázatban csupán a
„karbénfragmenseket” szerepeltetjük)

d8-ML d8-ML3 d6-ML5 d10-ML2

(Cp)(CO)Co (Cp)Rh (Cp)(CO)2Re (R3P)2Pt
(CO)4Fe (acac)(CO)Ir (C6H6)(CO)2Cr (1,5-COD)Pt

(η5-ς,Η7)Rh (CO)5Cr

A III.11. táblázatban szereplő építőelemek átmenetifém-átmenetifém többszörös kötésekre történő addíciójával elérhető a klaszter bővítése.

Megjegyzés: A reakció nyilvánvaló hasonlóságot mutat az etén és karbén (:CH?) között lejátszódó reakcióval.
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(III.214.). ábra -

Átmenetifém-alkilidin-komplexek jellegzetes reakciója a karbéntípusú reagensekkel történő addíciós reakció. A keletkezett dimetallaciklopropén
ugyancsak készségesen lép hasonló reakcióba és ily módon a korábban tárgyalt módon a μ-alkilidin-komplex μ3-alkilidin-származékká alakul át.

Megjegyzés: Könnyen belátható, hogy a reakció terméke királis, hiszen olyan tetraéderes „magot” tartalmazó klaszter keletkezik, amelynél a
tetraéder négy csúcsán négy különböző atom (W, Fe, Rh és C) helyezkedik el (III.20.).

Klaszterek továbbépítése újabb fématomot tartalmazó szerkezeti egységek beépítésével

Átmenetifémek karbonil metallátjainak addíciójával az MM’M”(CO)12 általános képletű klaszterek tetraéderes klaszterekké bővíthetők [2].

(III.215.). ábra -

Főcsoportbeli elemek (E= S, Se, As) szerves vegyületei ugyancsak készségesen reagálnak trigonális M3-klaszterekkel tetraéderes M3E-vázat
tartalmazó klasztereket eredményezve [3].

(III.216.). ábra -

Klaszterek szerkezeti részeinek cseréje más átmenetifémet tartalmazó szerkezeti elemre

Meglévő klaszterek valamely átmenetifém-atomjának szubsztitúciója (eltérő klaszteralkotó atomok esetén szelektív cseréje) feltételezi a kilépő és a
belépő fragmens izolobális viszonyát [4]. Az alábbi klasszikus példában ez a viszony a Re(CO)4

- és a Os(CO)4 fragmensek között áll fenn.
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(III.217.). ábra -

Az első ránézésre rendkívül egyszerűnek tűnő, egyetlen szerkezeti elem kicserélődésével járó semleges klaszter + metallát reakció részletes
mechanizmusa ma sem teljesen tisztázott. Az új szerkezeti elem szubsztitúciós reakcióban való beépülésének elvileg a következő három módja jöhet
szóba, a) A kiindulási klaszter részleges (vagy teljes) fragmentációját követően a szerkezeti elemek rekombinációjával létrejöhet a kívánt termék, b)
Egyetlen szerkezeti elem kilépésével és az új fragmens ezt követő belépésével (addíciójával) hasonló eredményre jutunk („disszociatív” reakcióút).
c) Az új fragmes addíciója lejátszódhat anélkül, hogy előzőleg bármely szerkezeti elem kilépne a klaszterből. Az eggyel nagyobb számú átmenetifém-
atomot tartalmazó (instabilis) klaszterből egy elem kiválásával a termékhez jutunk („asszociatív” reakcióút).
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4. fejezet - IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS VEGYÜLETEK
SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

A szintetikus kémia, különösen a klasszikus szerves kémiai átalakítások és a hozzájuk kapcsolódó elméleti háttér a huszadik század második felére
a gyakorló vegyészek mindennapos eszközévé vált. Ezeket a már kiforrott módszereket és gondolkodásmódot alapjaiban rázzák fel a napról-napra
szaporodó új, a fémorganikus vegyületek alkalmazásán alapuló eljárások. Mi készteti a vegyészeket arra, hogy az ismert és viszonylag kevés kémiai
tényezőtől függő (reagensek, oldószer) hagyományos rendszer biztonságát hátrahagyva egy kémiailag jóval összetettebb (reagensek, oldószer,
katalizátor, ligandumok, adalékok) és mechanisztikus szempontból „szinte” ismeretlen világot kutassanak? Milyen új utakat nyit meg a fémorganikus
és azon belül is elsősorban az átmenetifém-organikus reagensek alkalmazása a szerves szintézisben?

A sok lehetséges válasz közül az első helyre kívánkozik az a tény, hogy fémorganikus reagensek alkalmazásával sok, korábban megoldhatatlannak
tűnő szelektív kémiai átalakítást megvalósíthatunk. Ennek az áttörésnek az alapját az adja, hogy gyakorlatilag minden szerves molekularészlethez
(funkciós csoporthoz) találunk olyan átmenetifémet, amely koordinálódik hozzá. Ez a kölcsönhatás oda vezet, hogy a funkciós csoport
elektronszerkezete és ezen keresztül a reaktivitása is megváltozik. A változás akár olyan jelentős is lehet, hogy egy korábban elektrofil részlet
nukleofillá válik és vice versa; a kötések meglazulása folytán inert molekularészletek (pl. szénhidrogén kötés) reaktívvá válnak, vagy hagyományosan
labilis képződmények (pl. karbén) stabilizálódnak. A fématom környezetében lejátszódó reakciókhoz gyakran kiváló kémiai- és sztereoszelektivitás
(diasztereo- és enantioszelektivitás) kapcsolódik, ami a hagyományos eljárások esetében ritkább. Ez oda vezethet, hogy a szintézis során elhagyható
a védőcsoportok munka- és időigényes bevitelének és eltávolításának egy jó része, a folyamat atomkihasználása megnő. A kiváló szelektivitásnak
ára is van, hiszen egy ilyen átalakítást jóval nehezebb általánosítani, gyakran egy egyszerű változtatás (pl. brómatom klórra cserélése) is „megöli”
a reakciót és ilyenkor új katalizátort vagy ligandumot kell keresnünk.

Mivel az átmenetifémek közvetítésével lejátszódó folyamatok mechanizmusa általában sok tényezőtől függ és igen összetett, akár több párhuzamos
úton is futhat, így a racionális tervezés komoly nehézségekbe ütközik. Az új felfedezések alapja nem ritkán a keresés-találat módszer, vagy
leegyszerűsített analógiák alkalmazása. A felvázolt kép elrettentően hathat első ránézésre, de szerencsére a könyv első részében leírt egyszerű
és könnyen alkalmazható ismeretek és alapelvek a felmerülő problémák jelentős részén átsegítenek, és csak ritkán fordul elő, hogy tanácstalanul
állunk egy egyébként kiválóan működő eljárás előtt.

Ebben a fejezetben rövid áttekintést adunk az átmenetifém-organikus vegyületek alkalmazásáról szerves kémiai átalakításokban. Mivel a téma
nagyon szerteágazó, így csak az elméleti, illetve gyakorlati szempontból legfontosabbnak ítélt reakciók bemutatására szorítkozunk. Az egyes
alfejezetekben megpróbálunk rövid kitekintést adni vegyületcsaládok ipari alkalmazásairól is. Az érdeklődő olvasóknak mindenképpen figyelmébe
ajánljuk a könyv végén felsorolt általános irodalomjegyzéket, melynek segítségével mélyebb betekintést szerezhetnek az egyes témakörökbe. Mielőtt
belekezdenénk az egyes vegyületcsaládok szintetikus alkalmazásainak ismertetésébe, a IV.1. ábra segítségével röviden tekintsük át, hogy melyek
azok a legfontosabb tényezők, amelyek ezen vegyületek kémiai viselkedését meghatározzák. A szerves molekularész (C–FG) természete függ a
rajta levő funkciós csoportoktól, amelyet a továbbiakban a megfelelő angol szakkifejezés („functional group”) alapján FG-vel jelölünk. A bevezető
sorokban már utaltunk rá, hogy ezt a hatást gyakran felülmúlja a szerves rész és az átmenetifém (M – „metál”) kapcsolata, amely formálisan lehet
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koordináció, egyszeres, kétszeres vagy háromszoros kémiai kötés is. A kölcsönhatás minőségét elsődlegesen az átmenetifém kémiai sajátságai
(rendszám, oxidációs szám) határozzák meg, de fontos szerepe van a fémhez kapcsolódó egyéb ligandumoknak (L – „ligand”) is. Ezek a fémmel való
kölcsönhatásukon keresztül befolyásolják annak elektronszerkezetét, valamint, közelségükből és alakjukból kifolyólag, a szerves részleten lejátszódó
átalakulások térbeli lefutását is.

IV.1. ábra - Átmenetifém-organikus komplexek általános szerkezete

A tárgyalt reakciókat két fő csoportra oszthatjuk. Az egyikben minden egyes reagensmolekulához külön fématom kapcsolódik, ezek a sztöchiometrikus
reakciók, míg a másik csoportba azok a folyamatok kerülnek, ahol az átmenetifém csak katalitikus mennyiségben van jelen. Az ilyen esetekben a
katalizátor hozzákapcsolódik egy reagensmolekulához, amely ennek hatására „aktiválódik” és termékké alakul, majd a folyamat végén felszabadul
a katalizátor, amely egy újabb reagensmolekulához kapcsolódva folytatja a folyamatot. Hatékony katalizátorok esetében egy molekula akár több
százezer átalakulást is ki tud váltani, ami különösen jelentőssé válik annak ismeretében, hogy az átmenetifém-vegyületek gyakran mérgezőek és
költségesek. Mint a példákon látni fogjuk, ez a körforgás (katalitikus ciklus) általában soklépéses, összetett folyamat.

KITEKINTÉS

Katalitikus rendszerek általános jellemzése

A katalitikus rendszerek működését általában három paraméterrel szokás jellemezni. Az első a katalizált reakció szelektivitása. Ez azt mutatja
meg, hogy a folyamat végterméke mennyire egységes. A reakciótól függően beszélhetünk kémiai, diasztereo- és enantioszelektivitásról. A jó
szelektivitással járó folyamatok esetében ez a szám általában legalább 98%. A második jellemző a katalizátor hatékonysága, amit az angolszász
„turnover number” után TON-nek rövidítenek. Ez a szám azt mutatja meg, hogy egy katalizátormolekula átlagosan hány szubsztrátmolekula
átalakítását képes katalizálni. A ΤΟΝ hatékony folyamatokban 1000-1 000 000 közé esik. A harmadik jellemző a katalitikus ciklus sebességét írja
le és az angolszász „turnover frequency” után TOF-fel szokás rövidíteni. A TOF az egy katalizátormolekula által időegység (általában egy óra)
alatt végrehajtott katalitikus ciklusok számát adja meg. Hatékony eljárásokban értéke 500 felett van. Természetesen a katalitikus folyamat léptéke
döntő a hatékonyság megítélését illetően. Minél nagyobb méretben futtatjuk a reakciót, annál fontosabb elvárás a nagy ΤΟΝ és TOF, hiszen
egy több száz kilós méretben futó reakciónál mind az alkalmazott katalizátor mennyisége, mind a reakcióidő jelentősen változik ezen értékek kis
mértékű javulásával is.

A szemlélő („spectator”) ligandumok szerepe

A palládium (és más átmenetifém) katalizálta reakciókban a legelterjedtebben használt olyan ligandumok, amelyek közvetlenül nem vesznek
részt a kémiai átalakulásokban („spectator ligands”) a triaril- vagy trialkil-foszfánok. Az ilyen ligandumoknak három fő jellemzője a foszfor
elektronküldő készsége, a foszforhoz kapcsolódó atomcsoportok méretével összefüggő térigény, valamint a ligandum kapcsolódása (egyfogú,
kétfogú, többfogú).
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Ugyan a ligandumok elsődleges szerepe az átmenetifém oldatban tartása, az erős kölcsönhatás folytán az átmenetifém elektronszerkezetére
kifejtett hatásuk, valamint a méretükből eredő, az átmenetifém körül kialakuló „szterikus feszültség” oda vezethet, hogy a foszfánligandum
szubsztituenseitől függően egy folyamat kiváló termeléssel megy, vagy akár egyáltalán nem játszódik le. A szterikus és elektronikus hatás
általában egymástól függetlenül, más-más részfolyamatokban kerül előtérbe és az átalakítások nagy részében csak empirikus összefüggésekre
támaszkodhatunk. Így az alkalmazott átmenetifémorganikus kutatások egyik jelentős iránya új ligandumok tervezése és tesztelése, valamint a
már ismert ligandumok alkalmazási körének kiterjesztésére irányuló vizsgálatok (kereséstalálat módszer).

Érdemes megjegyezni, hogy újabb kutatási eredmények szerint néhány esetben, ahol hagyományosan nagy jelentőséget tulajdonítottak a
foszfánligandumoknak (pl. palládium(0)- és nikkel(0)katalizált keresztkapcsolási reakciók), ezek távollétében is kiváló eredmények érhetők el, a
fém más adalékokkal elért, kolloid formában való oldatban tartásával.

IV.1. Átmenetifém-hidridek
Ebben a fejezetben azokat a vegyületcsaládokat tárgyaljuk, amelyekben az átmenetifémhez kapcsolódó reaktív molekularészlet egy hidrogénatom.
Bár ezek a molekulák formálisan nem tekinthetők fémorganikusnak, de a laboratóriumi és ipari átalakításokban betöltött szerepüknél fogva
mindenképpen szólnunk kell róluk. Legfontosabb reakcióik a hidrogénezés, a hidroformilezés (tárgyalását lásd a karbonilkomplexeknél) és a
hidrometallálás (tárgyalása a σ-kötésű fémorganikus vegyületeknél). Az átmenetifém-hidrogén kapcsolat sokfélesége ellenére (hidriddonoroktól a
C-H savakig), a fémorganikus hidridek szintetikus alkalmazásának szempontjából elsődleges közös tulajdonsága az, hogy alkének beékelődése a
fém-hidrogén kötésbe átmenetifém-alkil-komplexeket eredményez, amelyek továbbalakítása vezet a kívánt termékhez.

Egy redukciós reakció kivitelezésekor az elsődlegesen eldöntendő kérdés az, hogy homogén vagy heterogén katalizátort alkalmazzunk. A klasszikus
heterogén eljárások előnye, hogy a hatékony, könnyen kezelhető és általában nem érzékeny katalizátort a folyamat végén egyszerű szűréssel el
lehet távolítani. Ezzel szemben a homogén folyamatokban használt átmenetifém-hidridek gyakran oxigén- és nedvességérzékenyek és eltávolításuk
sem egyszerű. Nagy előnyük azonban, hogy olyan kiváló regio- és sztereoszelektivitást lehet velük elérni, ami heterogén eljárásokban nem
lehetséges. Ebben az alfejezetben a legfontosabb átmenetifém-hidridek (Rh-, Ru- és Ir-hidridek) néhány alkalmazását ismertetjük, különös tekintettel
az enantioszelektív eljárásokra. A reaktív hidridkomplexeket két fő csoportba oszthatjuk: monohidridekre és dihidridekre. A két reagenstípust, az
„apró” formai különbség ellenére, eltérő szelektivitás és reakciómechanizmus jellemzi, amelyet külön is érdemes áttekinteni.

IV.1.1. Átmenetifém-monohidridek
Az átmenetifém-monohidridek jellemző képviselői között egyformán megtalálhatók ruténium- és ródiumkatalizátorok is, pl. (PPh3)3Ru(H)Cl és
(PPh3)3Rh(H)(CO), amelyek redukciós mechanizmusát az IV.2. ábra mutatja be. A kísérleti eredmények arra utalnak, hogy a katalizátor aktív formája
az egyik ligandum egyensúlyi disszociációja során keletkező 14- vagy 16-vegyértékelektronos L2Ru(H)Cl, illetve L2Rh(H)(CO) állapot, amely egy jelen
levő alkénmolekula koordinációja során stabilizálódhat. A ciklus következő lépése az alkén egyensúlyi beékelődése az átmenetifém-hidrogén kötésbe
(a fordított folyamat, amely szintén lejátszódhat, a β-elimináció). Az így kialakult 14 vagy 16 vegyértékelektronos intermedier hidrogénmolekula
oxidatív addíciójával egy dihidridkomplexszé alakul, amelyből azután reduktív elimináció során leszakad a hidrogénezett alkén és a visszamaradó
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L2M(H)X monohidrid formával bezárul a katalitikus ciklus. A katalizátor érzékeny a szterikus gátlásra, a ródiumszármazék pl. teljes szelektivitást
mutat terminális alkénekre olyan molekulákban is, amelyek belső alkén-, karbonil-, észter-, nitril- vagy kloridrészletet tartalmaznak. Innen ered a
katalizátor egyik hátulütője is. Amennyiben az alkén oly módon ékelődik be az átmenetifém és a hidrogén közé, hogy szekunder alkil-fém-organikus
vegyület keletkezik (az ábrán zárójelben feltüntetett útirány), akkor ez a katalitikus ciklussal kompetitív β-elimináció során belső alkénné alakulhat,
amely nem hidrogéneződik az alkalmazott körülmények között, így rontja a folyamat hatásfokát.

IV.2. ábra - Alkének redukciója monohidrido-komplexekkel

IV.1.2. Átmenetifém-dihidridek
Az átmenetifém-dihidrid-komplexek – amelyek használata elterjedtebb, mint a monohidrid-komplexeké – legismertebb képviselője a Wilkinson-
katalizátoron RhCl(PPh3)3 alapuló redukciós rendszer. Bár a ródium már ebben a formájában is koordinatíve telítetlen (16-vegyértékelektronos),
az aktív forma itt is az egyik ligandum egyensúlyi disszociációjával keletkező 14-vegyértékelektronos állapot (IV.3. ábra). A katalitikus ciklus első
lépése a hidrogén oxidatív addíciója megfordítható folyamatban, majd ezt követi az alkén koordinációja a 16-vegyértékelektronos intermedierhez.
A folyamat sebességmeghatározó lépése az alkén beékelődése a ródium-hidrogén kötésbe, amelyet az alkán gyors reduktív eliminációja és az
aktív katalizátorforma újraképződése követ. Az előzőekben tárgyalt ródium-monohidrid-komplexektől eltérően a Wilkinson-katalizátorral az ábra
alján feltüntetett alkéntípusok mindegyikét redukálni lehet (a reaktivitásbeli különbség a két véglet között mintegy ötvenszeres), csak a nyílt láncú
tri- és tetraszubsztituált kettős kötések inertek. Alkinek szintén készségesen redukálódnak az alkalmazott körülmények között. Az etén túl erősen
koordinálódik a ródiumhoz és így megmérgezi a katalizátort. Hasonló a helyzet tiolokkal és túlzottan elektrondús foszfánokkal is. A katalizátor
oxidációra érzékeny és szén-monoxid, valamint karbonilforrás (pl. savklorid) jelenléte is megállítja a redukciós folyamatot.
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IV.3. ábra - Alkének redukciója dihidridkomplexekkel (Wilkinson-katalizátor)

IV.1.3. Enantioszelektív redukciós eljárások
A szintetikus alkalmazások szempontjából különösen érdekesek azok a redukciós eljárások, ahol a folyamat során új kiralitáscentrumot hozunk létre.
A katalitikus enantioszelektív hidrogénezés a legrégebben és legkiterjedtebben vizsgált katalitikus aszimmetrikus eljárás. A Wilkinson-katalizátor
korai sikerei [1] hívták fel a szintetikus társadalom figyelmét az enantioszelektív eljárások lehetőségére. Az úttörő munkák közül mindenképpen ki kell
emelni Kagan felismerését [2], hogy királis kelátképző difoszfánok (DIOP) ligandumként való alkalmazásával kiváló enantioszelektivitás érhető el.
Ez a felismerés, mint látni fogjuk, túlmutat az aszimmetrikus hidrogénezésen és sok más átmenetifém-katalizált enantioszelektív átalakításra igaz. A
másik fontos felismerés Knowles és munkatársai nevéhez fűződik [3], akik az elsők között szintetizáltak és alkalmaztak sikerrel olyan ligandumokat,
ahol a kiralitás forrása maga a foszforatom (DIPAMP). Ezt követően rövid időn belül, elsősorban a könnyebben kialakítható, Kagan-féle „szénváz-
kiralitáson” alapuló új ligandumok százait szintetizálták és tesztelték. A IV.4. ábrán a királis difoszfánligandumok néhány reprezentatív példája látható.
A ligandumok többségére a C2-szimmetria jellemző (szénváz királis: DIOP, CHIRAPHOS, BINAP; foszfor királis: DIPAMP), de jó enantioszelektivitás
érhető el olyan esetekben is, ha ez a szimmetria részben sérül (ferrocénligandum).

Megjegyzés: A BINAP-típusú rendszerekre jellemző axiális kiralitás is leírható a hagyományos R-S konvenció alkalmazásával.
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IV.4. ábra - Néhány királis difoszfánligandum

A korai, ródiumkomplexek felhasználásán alapuló kutatások ipari jelentőségét az adta, hogy az egyszerűen hozzáférhető acetamido-akrilátok
(dehidro-aminosavak) aszimmetrikus hidrogénezésével iparilag fontos királis α-aminosavakhoz jutottak. A fent ismertetett ligandumok nagy része jó
enantioszelektivitást eredményezett, a folyamat azonban csak a szubsztrátumok egy szűk körén belül működött. Ennek magyarázata a hidrogénezés
IV.5. ábrán vázolt mechanizmusában keresendő. A folyamat nyitó lépése a királis ródiumkomplex koordinálódása az amidrészlethez, amely két
lehetséges diasztereomer elrendeződéshez vezethet. A jó enantioszelektivitás elérésének két feltétele van: i) az egyik diasztereomeren jóval
gyorsabban kell lejátszódnia a hidrogén sebességmeghatározó oxidatív addíciójának, mint a másikon; ii) a két diasztereomer forma közötti
egyensúlynak gyorsnak kell lennie. A dehidro-aminosavak esetében a kisebb mennyiségben jelen levő diasztereomer mintegy 1000-szer gyorsabban
hidrogéneződik, mint a másik forma és így kiváló szelektivitás érhető el. Érdemes megjegyezni, hogy a hidrogénnyomás növelése, valamint a
hőmérséklet csökkentése egyaránt kedvezőtlenül befolyásolják a folyamatot (a nem kívánt hidrogénezési irány gyorsítása, illetve az egyensúly
lassítása által) és rontják a szelektivitást.

IV.5. ábra - Enamidok aszimmetrikus hidrogénezésének mechanizmusa

A katalizátor néhány alkalmazását az IV.1-3. egyenletek mutatják be. A reakciókra általánosan jellemző a kis katalizátorkoncentráció és kis
hidrogénnyomás. Az első példa (IV.1.) az L-DOPA szintézise során alkalmazott ipari méretű, DIPAMP-komplex által katalizált redukció [3], ahol
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a katalizátor mennyiségét (részben az eljárás méretének köszönhetően) 0,001% alá lehetett csökkenteni a kiváló enantioszelektivitás (96%,
átkristályosítás után 100%) megőrzése mellett. A második példán (IV.2.) két újabb ligandum, egy egyszerre szénváz- és foszforkiralitást is mutató
pirrolidinvázas DIPAMP-analóg [5] és egy glükózon alapuló foszfinit (!) [6] alkalmazása látható a klasszikus dehidro-fenil-alanin-származékon. A
harmadik reakció (IV.3.) a biológiailag jelentős 1,2,3,4-tetrahidroizokinolin család enantioszelektív előállítását mutatja. Az alkalmazott ruténium-
BINAP-rendszer kiváló optikai tisztaságú (99,5% ee) terméket ad.

Megjegyzés: A tetrahidroizokinolin-származékok amidrészletének koordinációja már nem elég erős a ródiumhoz, így ródium által katalizált
hidrogénezési eljárásokban legfeljebb 75-80%-os enantioszelektivitást értek el.

(IV.1.). ábra -

(IV.2.). ábra -

(IV.3.). ábra -

A ródiumkomplexek hatékonyságának kulcsa a szubsztrát valamilyen donor jellegű funkciós csoporton keresztüli erős koordinálódása az
átmenetifémhez, ami az eljárás fentebb is megmutatkozó korlátozott alkalmazhatóságát eredményezi. A széles körben alkalmazható katalizátor
utáni igény vezetett a ruténiumkomplexek bevezetéséhez, azon belül is elsősorban a Noyori nevéhez kapcsolódó ruténium-BINAP hidrogénező
rendszerhez [4]. A kiváló enantioszelektivitás, és viszonylag általános alkalmazhatóság elsősorban a kelátképző ligandum biztosította merev
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komplexszerkezeten alapul. Fontos megjegyezni, hogy a ruténium-BINAP-komplex a ródiumanalóggal ellentétben monohidridkomplex, amelynek
aktív formája a (BINAP)Ru(H)X állapot (X elsősorban acetát vagy halogenid) és a redukció a IV.2. ábrán feltüntetett mechanizmus szerint
zajlik. A komplex használatának egy érdekes példája az allil-alkoholok redukciója [7]. Gerániol hidrogénezése S-citronellolt eredményez kiváló
enantioszelektivitással (IV.4.), míg a geometriai izomer nerol azonos körülmények között a másik, R-enantiomert eredményezi hasonló tisztasággal
(IV.5.). Az alkoholrészlettől távoli kettős kötés nem telítődik az alkalmazott körülmények között, ami arra utal, hogy kulcsfontosságú a hidroxilcsoport
és az alkén egyidejű koordinációja a ruténiumhoz. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is, hogy a geraniol homológjai közül az egy metilénrészlettel
többet tartalmazó származék még 92%-os enantioszelektivitással hidrogéneződik, míg a két metiléncsoporttal többet tartalmazó analóg már inert
a Ru-BINAP-komplexszel szemben (IV.6.).

Megjegyzés: A geraniol hidrogénezésénél kis nyomásnál előtérbe kerül a geraniol ruténiumkatalizálta egyensúlyi izomerizációja γ-geraniollá,
amely az alkalmazott körülmények között R-citronellollá redukálódik és így az enentioszelektivitás csökkenéséhez vezet. A hidroxil- és
metilcsoport távolsága miatt az izomerizáció a nerol esetében nem lép fel.

(IV.4.). ábra -

(IV.5.). ábra -

(IV.6.). ábra -

Az allil-alkoholok hidrogénezésénél mutatott kiváló szelektivitást használják ki a racém szekunder allil-alkoholok Ru(BINAP) által kiváltott kinetikus
rezolválásánál is. Az eljárás lényege, hogy a racemát egyik összetevője gyorsabban reagál a királis ruténiumkomplexszel, mint a másik és a
reakciót körülbelül 50%-os konverzióig vezetve mind a termék, mind a visszamaradó kiindulási anyag enantiotisztasága jelentősen megnő. Ezen elv
alkalmazásával a racém kiindulási anyagból akár mindkét enantiomerhez eljuthatunk. Az IV.7. egyenletben feltüntetett racém 3-metil-2-ciklohexenol
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R-BINAP-Ru-komplex jelenlétében lejátszódó hidrogénezését 46%-os konverzióig vezetve a keletkező 3-metil-ciklohexanol enantiotisztasága 95%,
míg a visszamaradó, mintegy 80%-os enantiomerfeleslegű kiindulási anyagot izolálás után az S-BINAP-Ru-komplexszel reagáltatva 70%-os
konverzió után a 3-metil-ciklohexanol másik enantiomerje bruttó 37%-os hozammal és kiváló, 99%-os enantiotisztasággal keletkezik [8]. A folyamat
hatékonyságának fontos eleme, hogy a hidroxil-csoport és a ruténium koordinációja miatt a hidrogénezéskor csak egy diasztereomer (transz-forma)
keletkezik.

(IV.7.). ábra -

(IV.8.). ábra -

(IV.9.). ábra -

Szintetikus szempontból még fontosabb a β-ketoészterek redukciója. Itt, az eddig tárgyalt folyamatoktól eltérően nem szén-szén, hanem
szén-oxigén kettős kötés hidrogénezéséről van szó. Halogéntartalmú ruténium-BINAP-komplexek hatékonyan katalizálják a karbonilvegyületek
redukcióját, amennyiben a molekula α-, β- vagy γ-helyzetben egy donor sajátságú heteroatomot tartalmaz, amely a ruténium számára szükséges
második koordinációs pontot tartalmazza [9]. A folyamatban elvben diasztereomerek nagy enantiotisztaságú elegye keletkezik, mint pl. a 2-metil-
acetecetészter redukciójánál (IV.8.), azonban két karbonilcsoport jelenléte a keto-enol tautomer egyensúlyon keresztül gyakran módot ad a két α-
epimer egyensúlyi egymásba alakulására és így a reakció végén (IV.9.) egyetlen diasztereomerhez jutunk nagy tisztaságban [10]. Az eljáráshoz
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eredendően nagy hidrogénnyomás (50-100 bar) szükséges, ami savas segédanyag hozzáadásával jelentősen lecsökkenthető. A redukciós folyamat
széleskörű alkalmazhatóságát jól tükrözi, hogy elterjedten használják pl. természetes vegyületek szintézisénél az elsődleges kiralitáscentrum
kialakítására.

ΙV.1.4. Irídiumkomplexekkel katalizált redukciós reakciók
Két olyan terület van, ahol a ródium- és ruténiumkatalizált hidrogénezési reakciók nehézségekbe ütköznek. Mint láttuk, a háromszorosan, illetve
négyszeresen szubsztituált szén-szén kettős kötések hidrogénezése nem, vagy csak nehezen oldható meg, valamint az enantioszelektív eljárások
kudarcot vallanak olyan szubsztrátok esetén, ahol a hidrogénezendő kettős kötés megfelelő közelségében nincs koordinációra alkalmas donor
jellegű atom. Ezen nehéz helyzetekben jelenthetnek megoldást a Crabtree által bevezetett [11] „szuper telítetlen” irídiumkatalizátorok (IV.6. ábra).
A kiindulási [Ir(COD)(PCy3)(Py)]+-komplex a gyenge donor sajátságú diklór-metánban hidrogén jelenlétében az 1,5-ciklooktadién-rész elvesztésével
a 12 vegyérték-elektronos (!) aktív formává alakul, amely készségesen koordinálódik bármilyen alkénhez. A Wilkinson- és Crabtree-katalizátorok
aktivitását összehasonlítva láthatjuk, hogy ez utóbbi jóval aktívabb és tetraszubsztituált olefineket is készségesen redukál. A Crabtree-katalizátor
alkalmazásánál kerülnünk kell a jó donor oldószerek (aceton, etanol) alkalmazását, mert ezek kompetitív inhibitorként jelentősen lecsökkentik a
katalizátor hatékonyságát.

IV.6. ábra - A Crabtree-katalizátor előállítása és reaktivitása

A fent említett koordinációs készségre vezethető vissza, hogy a telítetlen kötés közelében donor atomcsoportot hordozó molekulák
diasztereoszelektíven redukálhatók irídiumkomplexekkel (a ródium- és ruténiumkomplexekhez hasonlóan), amint az a IV.10. egyenletben feltüntetett
többgyűrűs diazepinszármazék esetében is történt [12]. Fontos felismerést és továbblépést jelentenek Pfaltz és munkatársainak eredményei [13],
akik királis irídium-oxazolidin-komplexek segítségével olyan alkéneket is jó enantioszelektivitással tudtak hidrogénezni, amelyek nem tartalmaztak
donoratomot (IV.11.). Mint a két reakcióegyenlet mutatja, a két nagyobb térigényű és π-elektron-rendszerén keresztül gyenge koordinációra képes
fenilcsoport jelenlétére szükség van a kiemelkedő enantioszelektivitás eléréséhez.

(IV.10.). ábra -
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(IV.11.). ábra -

IV.1.5. Katalitikus hidroborálás és hidroszililezés
A hidrogénezési eljárások mellett a ródium-hidridek egy másik, szintetikus szempontból jelentős alkalmazása a katalitikus hidroborálás és
hidroszililezés. Mechanizmusát tekintve (IV.7. ábra) mindkét folyamat rokon a monohidridkomplexek által kiváltott hidrogénezéssel. Az aktív katalitikus
forma „L2RhCl” a borán, illetve szilán oxidatív addíciója által monohidridkomplexszé alakul, amely az alkén koordinációja után kétféle beékelődési
reakcióban vehet részt.

i) A hidroborálás folyamán az alkén a ródium-hidrogén kötésbe ékelődik be (IV.7. ábra bal oldali reakcióút – hidrometallálás), majd a keletkező
alkil-ródium-komplex reduktív elimináció során alkilboronsav-észterré alakul, miközben regenerálódik a ródiumkomplex aktív formája. A reakció
regioszelektivitása elsősorban a kettős kötés szubsztituenseinek minőségétől függ. A folyamat végén a keletkező boronsav-észtert általában
oxidációval alkohollá alakítják. Királis difoszfánligandum alkalmazásával az átalakítás során (IV.12.) jó enantioszelektivitás érhető el [14].

Megjegyzés: Hasonló mechanizmus szerint játszódik le a króm(III) által katalizált hidroszililezés, míg a „klasszikus” platina(0)- és
palládium(0)katalizált folyamatok első lépése, a hidroboráláshoz hasonlóan, feltehetően a kettős kötés hidrometallálása.

ii) A hidroszililezés folyamán az alkén nem a ródium-hidrogén, hanem a ródium-szilícium kötésbe ékelődik be (IV.7. ábra jobb oldali reakcióút
– szilametallálás), majd a keletkező hidridkomplex reduktív eliminációja adja a hidroszililezett terméket, miközben a katalizátor aktív formájának
visszaalakulásával bezárul a katalitikus ciklus. Királis ligandumok alkalmazásával a hidroszililezés során is kiváló enantio

szelektivitás érhető el. Ennek szép példája az IV.13. egyenletben feltüntetett intramolekuláris hidroszililezés, ahol a folyamat záró lépése a szén-
szilícium kötés oxidatív hasítása [15]. A hidroszililezést nemcsak szén-szén, hanem szén-oxigén kettős kötésen is le lehet játszatni. Ilyenkor
a folyamat izolált végterméke általában a szililcsoport eltávolítása után keletkező alkohol. α-Tetralon difenilszilánnal végrehajtott aszimmetrikus
hidroszililezésekor (IV.14.) a megfelelő alkoholhoz jutottak kiváló termeléssel és enantioszelektivitással [16]. A folyamatban alkalmazott C2-
szimmetriájú ligandum kiralitása az oxazolin vázon alapul.

Megjegyzés: A királis oxazolinligandumok széleskörű elterjedésének az az alapja, hogy viszonylag egyszerűen előállíthatók királis
aminosavakból és akirális karbonsavakból (aminosav redukciója amino-alkohollá, majd kétszeres kondenzáció a karbonsavrészlettel).
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IV.7. ábra - A katalitikus hidroborálás és hidroszililezés mechanizmusa

(IV.12.). ábra -

(IV.13.). ábra -

(IV.14.). ábra -
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IV.1.6. Egyéb átmenetifém-komplexek által katalizált redukciós reakciók
A fémorganikus hidridek által kiváltott redukciós eljárások közül említést érdemel a karbonilcsoporttal szomszédos szén-szén telítetlen kötés tributil-
ón-hidriddel végrehajtott palládium(0)katalizált redukciója [17]. A jó termeléssel járó folyamat (IV.15.) feltételezett mechanizmusa szerint az ón-
hidrogén-részlet oxidatív addícióját követően az alkén beékelődik a palládium-hidrogén kötésbe (hidrometallálás – vö. hidroborálás), majd a reduktív
eliminációt követően bezárul a katalitikus ciklus. A keletkező köztitermék (IV.15.) savas feldolgozása során a tributilónrészlet hidrogénre cserélődik.
Az eljárás előnye a kiemelkedő szelektivitás (IV.15., második egyenlet), hátránya, hogy a sztöchiometrikus mennyiségben alkalmazott ónreagens
mérgező.

(IV.15.). ábra -

Egy másik, kevésbe általános katalitikus hidrogenezési eljárás a konjugált diének redukciója hidrogénnel η6-arén-króm-trikarbonil-komplexek
jelenlétében. Az eljárás sikerének kulcsa, hogy a diénrészlet képes legyen felvenni az s-cisz (ciszoid) konformációt, és ezáltal „kétfogú” ligandumként
funkcionálni. A folyamat formálisan 1,4-redukció, így pl. E,E-2,4-hexadiénkarbonsav-metilészter redukciója (IV.16. első egyenlet) szelektíven a Z-3-
hexénkarbonsav-metilésztert adja [18]. A folyamat készségesen lejátszódik heterodiéneken, így pl. α,β-telítetlen karbonilvegyületeken is, amennyiben
fel tudják venni a ciszoid konformációt. Ily módon a két telítetlen ketonrészletet is tartalmazó molekulában (IV.16. középső egyenlet) csak a nyílt
láncú egység redukálódik [19]. Az 1,4-redukció eredményeképpen keletkező enol azonnal a stabilisabb ketoformává tautomerizálódik. Érdemes
megjegyezni, hogy a szilil-csoporttal védett Z-2,4-pentadienil-alkohol (IV.16. alsó sor) szelektíven a termodinamikailag stabilisabb 1E, 3Z-1,3-
pentadienil-analóggá alakul, amennyiben a krómkomplexszel hidrogén távollétében reagáltatjuk [20].

(IV.16.). ábra -
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IV.2. σ-kötésű fémorganikus vegyületek
Az átmenetifém-szén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek elsődleges preparatív alkalmazása szén-szén és szén-heteroatom kötések kialakítása.
Ez a sajátságuk a szerves szintetikus kémia terén különleges jelentőséget biztosít nekik. A főcsoportbeli analógjaiktól, különösen az alkálifém- és
alkáliföldfém-alkilektől eltérően, ezekben a vegyületekben a fém-szén kötés kovalens jellegű, amelyen keresztül elsődlegesen a fématom milyensége
befolyásolja a szerves rész reaktivitását. Azon vegyületcsaládok alkalmazása, amelyek formailag ebbe a fejezetbe tartoznának, de viselkedésük
a főcsoportbeli analógokéra hasonlít (Zn-, Cu-, Hg- és Cd-származékok) az utóbbiakkal együtt a II.3.3. fejezetben került tárgyalásra. A σ-kötésű
fémorganikus vegyületek előállítási és továbbalakítási lehetőségeit a IV.8. ábra foglalja össze. Mint láthatjuk, szinte bármilyen szerves molekularész
(elektrofil, nukleofíl, telítetlen) alkalmas a fém-szén kötés kialakítására. Ez a sokszínűség jelentősen hozzájárult a vegyületcsalád szerteágazó
alkalmazásához.

IV.8. ábra - σ-fémorganikus vegyületek előállítása és átalakításai
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IV.2.1. σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületek előállítása
Ebben az alfejezetben azokat az elsősorban szerves vegyületekből kiinduló eljárásokat foglaljuk röviden össze, amelyeket gyakran használnak σ-
kötésű átmenetifém-organikus vegyületek előállítására.

IV.2.1.1. Oxidatív addíció
Mielőtt belefognánk a σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületek reakcióinak ismertetésébe, érdemes röviden áttekinteni előállításuk jelentősebb
lehetséges útjait. Első helyre a bevezető részben már ismertetett oxidatív addíció tartozik, mint az egyik legáltalánosabb és széles körben
alkalmazható eljárás. A folyamat során (IV.9. ábra) egy alacsony oxidációs állapotú átmenetifém beékelődik egy szén-heteroatom kötésbe. Bár mind
az alkalmazható fémek, mind a szerves prekurzorok száma jelentős, szintetikus szempontból ki kell emelnünk a palládium(0)-t, nikkel(0)-t, valamint
a telítetlen szerves halogenideket és trillátokat, mint elsődleges reagenseket. Az alkil-halogenidekből előállítható alkil-átmenetifém-halogenidek
jelentős hátránya, hogy általában már alacsony hőmérsékleten könnyen elbomlanak β-eliminációval. Kivételt képeznek egyes alkil-nikkel-komplexek,
amelyek alkalmazására a keresztkapcsolási („cross coupling”) reakcióknál látunk majd példákat. A szerves „halogenidek” reaktivitása a I>OTf
(trifluormetánszulfonát, triflát)>Br>>Cl>OTs sorrendben változik. Bár gyakorlati szempontból az olcsó és viszonylag stabilis kloridok alkalmazása
lenne a legjobb, oxidatív addíciós készségük azonban annyira csekély, hogy csak ritkán használhatók. A stabilitás és oxidatív addíciós készség
közötti kompromisszumot általában a bromidok alkalmazása jelenti. Mivel a folyamat során a szerves csoport formálisan redukálódik, így az oxidatív
addíció elektronhiányos vegyületekkel gyorsabban játszódik le, mint elektrondúsakkal. Alkenil-halogenidek esetében a kettős kötés geometriája
megőrződik a fémkomplexben.

Megjegyzés: A fématom körüli jó elektronküldő ligandum (pl. PtBu3) jelentősen gyorsíthatja az oxidatív addíciót, így az utóbbi időben sorra
jelennek meg a klórvegyületekből, illetve tozilátokból kiinduló eljárások. Természetesen ugyanezen ligandumok használatával a hagyományos
bróm- vagy jódvegyületeknél is jelentős gyorsulás (a reakció kivitelezéséhez szükséges hőmérséklet csökkentése) érhető el.

IV.9. ábra - σ-fémorganikus komplexek szintézise oxidatív addícióval

IV.2.1.2. Transzmetallálás
Az oxidatív addícióban létrejött (vagy más úton előállított) komplexek sorsa leggyakrabban egy új átmenetifém-szén kötés kialakulásával
járó transzmetallálás (IV.10. ábra). Az egyensúlyi folyamat hajtóereje általában az újonnan kialakuló fémhalogén (Μ᾽-X) kötés termodinamikai
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stabilitása. A IV.10. ábrán feltüntetett általános transzmetallálási sorból látható, hogy a szerves részlethez kapcsolódó fém elektronokban egyre
gazdagabb a folyamat során. Reagensek jól megválasztott sorozatával egymás után akár több transzmetallálási lépés is végrehajtható egy szerves
molekularészen, így a különböző fémek nyújtotta előnyös tulajdonságokat egy folyamatban ki tudjuk aknázni (pl. karbometallálás-keresztkapcsolás,
IV.19. egyenlet). A transzmetallálási reakciók leggyakoribb „végállomásai” a σ-kötésű palládiumorganikus vegyületek, amelyek felhasználását a 2.2.
alfejezet foglalja össze.

IV.10. ábra - σ-fémorganikus komplexek szintézise transzmetallálással

IV.2.1.3. Hidrometallálás
A σ-kötésű átmenetifém-organikus komplexek előállításának egy másik lehetséges útja a hidrometallálás, fém-hidrogén részlet addíciója telítetlen
szén-szén kötésre (IV.11. ábra). Formálisan ide tartoznak a IV.1. fejezetben tárgyalt redukciós eljárások és a hidroformilezés is. A többlépéses
egyensúlyi folyamat helyzete jelentősen függ az alkalmazott fémtől. Elektronban dús, alacsony oxidációs állapotú fémek, mint Rh(I), Pd(II) számára a
π-elektron elszívó alkénligandum, míg elektronban szegény, magasabb oxidációs állapotú fémek (pl. Ti(IV), Zr(IV)) számára inkább az elektronküldő
σ-kötésü alkilligandum a kedvezőbb. Szintetikus szempontból az egyensúly helyzete mellékes, a fontos az, hogy teljesüljön a fém-alkil formának
az alkén-fém-komplexhez viszonyított jóval nagyobb reaktivitása. Hasonló a helyzet az alkinek hidrometallálásánál is, itt egy alkinkomplex és egy
alkenilkomplex van egymással egyensúlyban. Fontos megjegyezni, hogy a fém-hidrogén-részlet egy négycentrumos átmeneti állapoton keresztül,
azonos oldalról addícionálódik a telítetlen kötésre (syn-, illetve cisz-addíció).

IV.11. ábra - σ-fémorganikus komplexek szintézise hidrometallálással

Az átmenetifém-hidridekkel kiváltott hidrometallálás egyik gyakran alkalmazott, bár fontosságában a „főcsoportos” hidroborálással,
hidroaluminálással és hidroszililezéssel nem összevethető példája a hidropalladálás. A folyamat előnye, hogy a keletkező σ-kötésű
palládiumorganikus vegyületek szerteágazóan alakíthatóak tovább, hátránya, hogy amennyiben alkil-palládium-komplex keletkezik, az könnyen
stabilizálódik β-eliminációban, hacsak a molekula (vagy a rendszer) nem tartalmaz egy olyan részletet, amely gyorsabban reagál a szén-palládium
kötéssel, mint a bomlási folyamat. Ez a kettősség oda vezet, hogy az alkének hidropalladálása általában egy többlépéses reakciósorozat (kaszkád)
nyitó lépése. Yamamoto és munkatársai nevéhez fűződik a IV.17. egyenletben ábrázolt reakció, akik α-alkinil-anilin-származékokat reagáltattak
palládium-acetáttal, tributil-foszfán jelenlétében [1]. A reakcióelegyben levő foszfán szerepe kettős, részben a kiindulási palládium(II) redukálása
a katalitikusan aktív palládium(0) formává, részben a palládium oldatban tartása komplex formájában. A hidropalladálást végző „H-Pd-OAc”
ecetsav palládium(0)-n lejátszódó oxidatív addíciójával keletkezik. Az ecetsavat az acetátion és a nyomnyi mennyiségben jelenlevő víz egyensúlyi
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reakciója szolgáltatja. A ciklus első lépése az alkén kötésnél reaktívabb hármas kötésen lejátszódó cisz-addíció. Ennek eredményeképpen egy
vinil-palládium-komplex keletkezik, amely a térben közel elhelyezkedő iminrészlettel reagál, majd elimináció után a vinilindolszármazék tautomer
formáját eredményezi, amely pillanatszerűen a termodinamikailag stabilisabb végtermékké alakul. Azt, hogy az imincsoporton lejátszódó támadás
karbopalladálás-e (vide infra), vagy a C-H kötés oxidatív addíciója a palládium(II)komplexre, a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet
egyértelműen eldönteni.

(IV.17.). ábra -

IV.2.1.4. Karbometallálás

Mint azt az előző reakció is mutatta, telítetlen kötésen nemcsak fém-hidrogén, hanem fém-szén kötés addíciója is lejátszódhat. A karbometallálásnak
nevezett folyamat általános sémáját és leggyakoribb eseteit a IV.12. ábra foglalja össze. Az addíciós lépés, a hidrometalláláshoz hasonlóan, itt is
cisz-geometriájú termékhez vezet. A karbopalladálási folyamatok közül itt az intramolekuláris kaszkádreakciók érdemelnek említést, míg a formálisan
ide tartozó Heck-reakciót történeti okokból a keresztkapcsolási reakciók között tárgyaljuk. A IV.18. egyenletben bemutatott reakció nyitó lépése
a vinil-jodid-részlet oxidatív addíciója a ligandumdisszociációval keletkező koordinatíve telítetlen palládium(0)komplexre, amelyet intramolekuláris
karbopalladálási reakciók sora követ, először a reaktívabb alkinrészleten, majd az alkén kötéseken. Láthatjuk, hogy a második karbopalladálási
lépésben alkil-palládium-komplex keletkezik, de a következő intramolekuláris karbopalladálási lépés gyorsabb, mint a β-elimináció. A kaszkádreakció
végén keletkező alkilpalládium-komplex β-eliminációval a végtermékké alakul, míg a leszakadó palládium(II)vegyület reduktív eliminációjában
keletkező Pd(0) bezárja a katalitikus ciklust [2]. A társtermékként felszabaduló hidrogén-jodidot a jelenlevő trietil-amin köti meg.

IV.12. ábra - σ-fémorganikus komplexek szintézise karbometallálással
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(IV.18.). ábra -

A karbometallálási reakciók egy másik jelentős példája poláris fémorganikus reagensek syn-addíciója telítetlen kötésen Grignard-vegyületek
és cirkónium, vagy titánkomplex jelenlétében. Negishi és munkatársai a IV.19. egyenletben bemutatott körülmények között 1-decénre dietil-
cinket addícionáltattak, majd a fémorganikus részt keresztkapcsolási reakcióban fenilcsoportra cserélték [3]. A folyamat nyitólépésében a
diciklopentadienil-cirkónium-diklorid két ekvivalens Grignard-reagens hatására előbb a dietilkomplexet adja, majd ez etánvesztéssel a katalitikusan
aktív cirkonociklopropán-komplexszé alakul (amely természetesen egyensúlyban van az eténkomplexszel).

Megjegyzés: Az átmenetifémek (Zr, Ti) eténkomplexei egyensúlyban vannak a fémtartalmú háromtagú gyűrűs formával. Ábrázolásukat illetően
nincs kialakult konvenció, így szerzőről-szerzőre változik, hogy melyik formát tüntetik fel. Mi a forrásirodalomtól függően mindkét jelölést
egyformán használjuk.

A katalitikus ciklus nyitó lépése a telítetlen kötés koordinációja a cirkóniumhoz, majd beékelődése a feszült hármas gyűrű egyik fém-szén kötésébe
(karbometallálás). A következő lépés a gyűrű felnyílása a sztöchiometrikus mennyiségben jelenlevő poláris fémorganikus reagens (dietil-cink)
hatására. A keletkező intermedierből lehasad a katalizátor aktív formája (cirkonociklopropán) és a visszamaradó cinkorganikus reagens, amelynek
a cinkhez kapcsolódó etilcsoportja elég aktív ahhoz, hogy egy újabb karbometallálási ciklusban részt vegyen, keresztkapcsolási reakcióban
stabilizálódik. A folyamat formailag etil-cink-részlet addíciója kettős kötésre, amelyet a cinkorganikus reagens továbbalakítása követ. Más poláris fém-
szén kötések, amelyek a cirkónium, illetve titán közvetítésével alkén vagy alkin kötésre addicionáltathatók: magnézium-szén (Grignard-reagensek),
alumínium-szén (főként trimetil-alumínium). Az addíció végtermékeként keletkező fémorganikus reagensek főbb továbbalakítási irányai: reakció
elektrofílekkel, transzmetallálás, keresztkapcsolási reakciók.
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(IV.19.). ábra -

Hasonló átalakítás váltható ki az alacsony oxidációs állapotú titán(II) etén-komplexével, amelyet titán(IV)reagensekből két ekvivalens Grignard-
reagens hozzáadásával lehet előállítani (IV.20.). A katalitikusan aktív etén-titán-komplex koordinálódik az elektronban dús hármas kötéshez, majd
egy beékelődési reakció (karbometallálás) eredményeként titántartalmú biciklus keletezik. A folyamat záró lépése a titanociklus elbontása dietil-
cinkkel, ami a katalitikusan aktív etén-titán(II)-komplex visszaalakulásához és egy biszorganocink reagens kialakulásához vezet, amely azután
többféleképpen alakítható tovább (pl. jód hatására a feltüntetett dijódvegyületté alakul) [4].

Megjegyzés: A két feltüntetett eljárás (Zr,Ti) formálisan ugyanazon lépések sorozata, de abban az esetben, ha a kiindulási molekula megfelelő
térközelségben két reakcióra alkalmas telítetlen kötést is tartalmaz, akkor az egyik formálisan átveszi az etén helyét a kiindulási komplexben és a
karbometallálás eredményeképpen nem csak egy metallociklus, hanem egy karbociklus is kialakul (biciklusos intermedier).

(IV.20.). ábra -
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Az alkének karbometallálási reakciói általában új kiralitáscentrum kialakulásához vezetnek, így jelentős kutatások folynak az eljárás enantioszelektív
változatának kifejlesztésére. A ciklopentadienilligandumokat a C2-szimmetriájú biszindenilvázas ligandumra cserélve kiváló enantioszelektivitást
tudtak elérni dihidrofuránból és dihidropirrolból kiinduló átalakításokban (IV.21. egyenlet), ahol a folyamat záró lépésében felnyílik a heterociklus és
szintetikus szempontból jelentős, allilhelyzetben királis információt hordozó terminális alkének keletkeznek [5]. A királis cirkóniumkomplexből kiinduló
folyamat kulcslépése a reagens alkén koordinációja, amely a rendszer királis mivoltából eredően kétféleképpen történhet (a lehetséges diasztereomer
formák a termék különböző enantiomerjeihez vezetnek). A ligandum és a reagens közötti szterikus kölcsönhatás a két forma esetében jelentősen
eltér, így az egyik forma képződése energetikailag kedvezőbb. A kedvező formán lejátszódó beékelődést, gyűrűfelnyílást, majd eliminációt követően
leszakad a termék és visszaalakul a katalizátor aktív formája.

(IV.21.). ábra -

IV.2.1.5. Ciklometallálás
A főcsoportfémeknél, azon belül is elsősorban az aromás lítiumorganikus vegyületek előállításánál hatékony módszer a donor jellegű molekularészlet
irányította metallálási reakció (fémbevitel hidrogén helyére). A IV.13. ábrán általánosságban bemutatott eljárás elviekben átmenetifémekre is
kiterjeszthető. Az irányítás alapja a benzilhelyzethez kapcsolódó, magános elektronpárt hordozó atom, amely koordinálódik az átmenetifémhez és azt
az orto-helyzetű szén-hidrogén kötés közelségébe hozza. A folyamat kulcslépése általában elektrofil szubsztitúció (Pd), vagy oxidatív addíció (Ru).
Az eljárás viszonylag szűk körben használható, elsősorban palládiumvegyületekre és hátránya, hogy gyakran ekvivalens mennyiségű átmenetifémsó
használatára van szükség.

A sztöchiometrikus reakciókkal kapcsolatban említést érdemel Buchwald és munkatársai [6] közleménye, akik acetanilid-származékokat palládium-
acetáttal reagáltattak ecetsavban (IV.22.) és az orto-palladálás eredményeként σ-kötésű palládiumorganikus vegyületekhez jutottak, amelyeket
azután bázis jelenlétében etanolban szén-monoxiddal reagáltatva a megfelelő antranilsav-származékokat izolálták jó kitermeléssel.

IV.13. ábra - σ-fémorganikus komplexek szintézise ciklometallálással
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(IV.22.). ábra -

Jelentős előrelépést jelentenek Catellani eredményei [7a], aki jódbenzol, butil-jodid és etil-akrilát norbornén jelenlétében lejátszódó palládiumkatalizált
reakciójában 2,6-dibutil-fahéjsav-észtert izolált kiváló termeléssel (IV.23.). Az összetett folyamat nyitó lépése a jódbenzol oxidatív addíciója
a palládium(0)-ra, majd a keletkezett aril-palládium-jodid karbopalladálja a norbornén kiemelkedő reaktivitású kettős kötését. A folyamat
következő lépése az aromás gyűrű intramolekuláris ciklopalladálása. Az így létrejövő palladaciklus butil-jodid oxidatív addíciójával a labilis
palládium(IV)komplexszé alakul, amely a butilcsoport és az aromás rész reduktív eliminációjával stabilizálódik. Az így kialakult intermedier a másik
orto-helyzet ciklopalladálását, újabb butil-jodid-molekula oxidatív addícióját, majd az előzővel analóg reduktív eliminációt követően a 2,6-dibutil-
származékot adja, amelyből (feltehetően a szterikus zsúfoltság miatt) β-eliminációval eltávozik a norbornén és a visszamaradó σ-kötésű aril-
palládium-jodid és metil-akrilát a később tárgyalásra kerülő Heck-reakcióban a végterméket eredményezi. Amennyiben csak jódbenzolt reagáltattak
norbornénnel palládium(0) jelenlétében, úgy egy hasonló reakciósorozat végén, az alkalmazott körülményektől függően különböző norbornántartalmú
termékekhez jutottak [7b].

Megjegyzés: A Catellani-reakció szemléletes példája az átmenetifémekkel kiváltható reakciók szelektivitásának, hatékonyságának és a fém
körüli átalakítások „érzékenységének”. Három szén-szén kötés keletkezik szelektíven egy olyan reakcióban, ahol szinte minden részfolyamatban
több párhuzamos átalakulásra lenne lehetőség:

1) jódbenzol és butil-jodid szelektív oxidatív addíciója palládium(0)-ra, illetve palládium(II)-re (az sp2-es szénatom nagyobb elektronegativitása
stabilizálja az elektronban gazdagabb Pd(II)komplexet, és destabilizálja az elektronban szegényebb Pd(IV)komplexet);

2)szterikusan nem gátolt aril-palládium-jodidon a norbornén karbopalladálása preferált, szterikusan gátolt rendszeren a metil-akrilát
karbopalladálása kerül előtérbe;

3)az alkil-palládium-jodid intermediereken csak ciklopalladálás játszódik le (vs. β-elimináció, további karbopalladálás).

Jelentős áttörést jelent a katalitikus folyamatok körében a Murai nevéhez fűződő [8] ruténium kiváltotta átalakítás (IV.24.). 2-Metil-acetofenonból
és vinil-trimetilszilánból ruténiumkatalizátor jelenlétében kiváló termeléssel a 2-trimetilszilil-etilezett acetofenonszármazék keletkezett. A folyamat
formálisan az orto

-helyzetű aromás szén-hidrogén kötés addíciója a telítetlen kötésre. A katalitikus ciklus nyitólépése a ruténiumkomplex koordinációja a
karbonilcsoporthoz, amelyet a szénhidrogén kötésbe történő beékelődés követ (ciklometallálás, oxidatív addíció). A folyamat következő lépései
a vinil-trimetilszilán koordinációja a ruténiumhoz, majd beékelődése a ruténium-hidrogén kötésbe. A keletkező komplex reduktív eliminációval,
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majd a ruténium dekomplexálásával a végterméket adja és regenerálódik a katalizátor aktív formája. A reakció viszonylag általános mind a
karbonilkomponensre, mind az elektrondús alkénekre nézve.

(IV.23.). ábra -

(IV.24.). ábra -
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IV.2.2. σ-Kötésű átmenetifém-organikus vegyületek átalakítása
Ebben az alfejezetben azokat a σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületekből kiinduló eljárásokat mutatjuk be, amelyek folyamán megszűnik a
fém-szén kötés és helyette egy új szén-szén vagy szén-heteroatom (O,N,P,S) kötés alakul ki.

IV.2.2.1. Keresztkapcsolási reakciók

σ-Kötésű átmenetifém-organikus vegyületek legelterjedtebb alkalmazásai az új szén-szén kötés kialakításával járó keresztkapcsolási reakciókban
való részvételükre épülnek. Az általában palládium(0) vagy nikkel(0) katalizálta reakció lépéseit a IV.14. ábra mutatja be. A folyamat nyitó lépése egy
szerves (halogén)vegyület oxidatív addíciója (lásd IV.2.1.1. fejezet) az alacsony oxidációs állapotú átmenetifémre. A kapcsolni kívánt másik szerves
molekularészlet a keletkező intermedier transzmetallálásával (lásd IV.2.1.2. fejezet) kerül az átmeneti fémre. Általában ez a reakció a folyamat
sebességmeghatározó lépése. A transz elhelyezkedésű csoportok egy gyors izomerizációs lépés eredményeképpen cisz-helyzetbe kerülnek, majd
a záró, reduktív eliminációs lépés eredményeképpen leszakad a kapcsolt termék és a katalitikus ciklus bezárul az alacsony oxidációs állapotú
átmenetifém újraképződésével.

Megjegyzés: Bár a kapcsolási, és más, oxidatív addíciós lépéssel induló reakciók megkövetelik a 0 oxidációs állapotú fém jelenlétét, a
reagensekhez adott katalizátorban a fém gyakran magasabb oxidációs állapotban van (pl. Pd(OAc)2, Ni(acac)2). A folyamat nyitó lépése ezen
esetekben az átmenetifém redukciója valamely jelenlevő „redukálószer” (foszfán, fémorganikus reagens, trietilamin) hatására.

Az alkalmazott átmenetifém általában komplex formában jelenlevő nikkel(0) vagy palládium(0). A nikkelkomplexek általában reaktívabbak, így pl.
sp3-as szénatomok kapcsolására is alkalmasak, míg a palládiumkatalizálta eljárásokat nagyobb szelektivitás jellemzi.

Az a kapcsoló partner, amely oxidatív addíciójával a folyamatot nyitja elsősorban halogenid (jodid, bromid), vagy aktív szulfonát (triflát, fluoroszulfát).
Ipari szempontból fontos a folyamat kiterjesztése könnyen és olcsón előállítható kloridokra, diazóniumsókra és foszfátokra. A palládium (és részben
nikkel) katalizálta eljárások hátulütője, hogy alkil-halogenidekből kiindulva a keletkező fémorganikus intermedier nem kívánt β-eliminációja már
alacsony hőmérsékleten is könnyen lejátszódhat (IV.14. ábra), ami a komplex elbomlását eredményezi. Mivel a keletkező palládium-hidrid-komplex
reduktív eliminációjával újratermelődik az átmenetifém katalitikusan aktív formája, ezáltal a folyamat a kiindulási anyag teljes elbomlásához vezethet.

A másik kapcsoló partner, amely transzmetallálással kerül az átmenetifémre, valamilyen fémorganikus reagens. A palládiumkatalizálta
keresztkapcsolási reakciók előnye, hogy olyan kevéssé poláris elemorganikus vegyületek is kiválóan használhatók (pl. boronsavak, ón-, réz-, szilícium
reagensek), amelyek számos funkciós csoport jelenlétét tolerálják a molekulában és így többféle helyettesítőt tartalmazó vegyületek kapcsolását
is lehetővé teszik.
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IV.14. ábra - A keresztkapcsolási reakciók általános mechanizmusa

Stille-reakció

A keresztkapcsolási eljárások legelterjedtebb és részleteiben is ismert képviselője a Stillé nevével fémjelzett reakció [9]. A folyamatban a
transzmetallálás ónorganikus reagensről történik a palládiumra. Az ónorganikus reagensek előnye, hogy viszonylag egyszerűen előállíthatóak,
toleránsak a legtöbb funkciós csoporttal szemben és készségesen transzmetallálnak palládiumra. Fő hátrányaik, hogy mérgezők és a folyamatban
keletkező ónvegyületet nehéz eltávolítani. Mivel a különböző szerves csoportok átvitele az ónról palládiumra jelentősen eltérő sebességgel történik
(alkinil>alkenil>aril>allil>>alkil), így a leggyakrabban a megfelelő tributil-ón vagy trimetil-ón-származékot használják, amelyeknek három alkilcsoportja
nem vesz részt a transzmetallálásban. A funkciós csoportok nagyfokú toleranciáját jól példázza a IV.25. egyenlet, ahol egy áthidalt négygyűrűs lakton
(gyűrűs észter) enol-triflát formáját kapcsolták a vinil-trimetil-ón reagenssel palládium-tetrakisz(trifurilfoszfán) és lítium-klorid jelenlétében [10].

Megjegyzés: A palládiumkatalizált Stille-reakció sebességét több tényező is befolyásolja:

1. Gyenge elektrondonor ligandumok, mint trifurilfoszfán vagy trifenilarzán jelentősen gyorsítják a reakciót (IV.25.). Feleslegben alkalmazott
ligandum lassítja a reakciót;

2. Réz(I)- vagy ezüst(I)-sók (CuI, CuCN, Ag20) hozzáadása gyorsítja a folyamatot és javítja a szelektivitást (IV.28.);

3. A szerves ónvegyületben levő belső nukleofil stabilizálhatja az ónon az átmeneti állapotban megjelenő pozitív töltést és ezáltal gyorsíthatja
a reakciót (IV.27.). Hasonló okokra vezethető vissza az a megfigyelés, hogy poláris oldószerek (DMF, NMP) alkalmazása gyorsítja a
keresztkapcsolást;

4. Lítium-klorid hozzáadása esetenként gyorsítja vinil-triflátok kapcsolási reakcióját (IV.25.).

(IV.25.). ábra -
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Alkenil-jodidok és vinilónvegyületek készségesen kapcsolnak már szobahőfokon is palládiumsók jelenlétében (IV.26.). A katalitikusan aktív
palládium(0)komplexet a kiindulási sónak az alkalmazott körülmények között lejátszódó redukciója szolgáltatja. A keletkező termékben mindkét
kiindulási anyag alkénkötésének a geometriája megmarad [11]. Mivel az alkilcsoportok átvitele az ónvegyületről palládiumra csak nagyon lassan
játszódik le, így ehhez olyan különleges szerkezetű reagensre van szükség, ahol egy belső nukleofil gyorsítja a transzmetallálást (IV.27.). Vedejs
és munkatársai írták le [12] 4-brómanizol átalakítását Stille-reakcióban 4-metilanizollá. Az alkalmazott áthidalt ónorganikus reagensben a rögzített
helyzetű nitrogénatom magános elektronpárja segíti (gyorsítja) a metilcsoport átvitelét a palládiumra. A Stille-reakcióban nem csak a telítetlen
reagensek alkénkötésének geometriája marad meg, de királis ónvegyületből kiindulva a sztereokémiái információ átvihető a termékbe is. A
goniofurfuron szintézisének záró lépésében (IV.28.) a királis tributil-ón-származékot benzoil-kloriddal kapcsolva, a kiralitás megőrzésével jutottak a
kívánt végtermékhez [13]. Végül említést érdemel, hogy a Stille-kapcsolás egymás utáni kétszeri alkalmazásával (IV.29.) aromás brómszármazékok
és piridin-2-triflát hexametil-disztannán, valamint palládium(0) jelenlétében jó termeléssel szelektíven 2-arilpiridinné alakíthatók [14a]. Az első Stille-
reakció a heteroaromás ónorganikus vegyület kialakulásához vezet, amely azután újabb kapcsolási reakcióban a biarilszármazékká alakul.

(IV.26.). ábra -

(IV.27.). ábra -

(IV.28.). ábra -
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(IV.29.). ábra -

Suzuki-reakció

Szerves bórvegyületek (boránok, boronsavak, boronsav-észterek) és szerves halogenidek palládium(0) által katalizált keresztkapcsolási reakciója, az
ún. Suzuki-reakció rendkívüli népszerűségre tett szert az elmúlt évtizedekben [15]. A folyamat során a halogenidből kialakuló σ-kötésű átmenetifém-
organikus vegyület a bórvegyülettel transzmetallálási reakcióban a diorganopalládium-származékot adja, amelynek reduktív eliminációjával jutunk
a kívánt termékhez. Fontos megemlíteni, hogy a transzmetallálási lépésben, a más keresztkapcsolási reakcióktól eltérően egy ekvivalens bázis
jelenlétére van szükség. Mivel a szerves bórszármazékok nukleofil jellege nem elég erős, így az organopalládium-halogenid-komplexet kell
elektrofilebbé tenni a IV.15. ábrán vázolt folyamatban, a halogenidet alkoxi- vagy karbonátionra cserélve. Természetesen abban az esetben,
ha az oxidatív addíciót követően közvetlenül karbonátkomplex keletkezik, a kapcsolási reakció bázis távollétében is készségesen lejátszódik
[16]. Feltételezések szerint a reakcióközegben jelenlevő alkoxid/karbonát/ hidroxidionok nem csak a palládium elektrofil jellegét fokozzák, de a
bórorganikus vegyület nukleofil jellegét is oly módon, hogy egyensúlyi addícióban anionos boronát-komplexet képeznek vele.

Megjegyzés: Egyelőre limitált azon szerves karbonátok köre, amelyeken a folyamatot nyitó oxidatív addíció készségesen lejátszódik. Az ezirányú
kutatások jelentőségét az adja, hogy a folyamatban alkoholok hidroxilcsoportját olcsó és könnyen előállítható intermediereken keresztül szerves
csoporttal helyettesíthetjük, amely eddig csak körülményesen volt megoldható (triflátok).

IV.15. ábra - Az organopalládium-halogenid-komplex aktiválása

A bórszármazékok, az ónvegyületekhez hasonlóan sokféle funkciós csoport jelenlétét tolerálják. Előnyük, hogy viszonylag könnyen előállíthatók,
jól kezelhetőek (általában sem nedvességre, sem oxigénre nem érzékeny kristályos vegyületek) és a keresztkapcsolás mellékterméke
bórsavszármazék, amely vízben jól oldódik, így könnyen elválasztható a végterméktől. A IV.30. egyenletben bemutatott reakcióban az összetett
szerkezetű alkinszármazékból hidroborálással előállítható vinilboronsav és brómpentén reakciója a természetben előforduló bombikolt adja jó
termeléssel [17]. A folyamat során mindkét alkénrészlet geometriája változatlan marad. A folyamat egyszerűsége alkalmassá teszi ipari méretű
reakciók kivitelezését is, így pl. a IV.31. egyenletben feltüntetett tolilboronsav és bróm-benzolszulfonamid reakciója kiválóan működött 7,7 kg-os
méretben is [18].
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(IV.30.). ábra -

(IV.31.). ábra -

Tovább emelte a Suzuki-kapcsolás jelentőségét az a felismerés, hogy aromás boronsavak könnyen hozzáférhetők irányított lítiálási reakciókban
(DoM – „Directed ortho Metallation”). Megfelelő irányító csoportot tartalmazó benzolszármazék (vagy más analóg szerkezetű aromás vegyület)
lítiálásával, majd a keletkező fémorganikus vegyület trialkil-borátos bontásával aromás boronsavakhoz jutunk, amelyek aril-halogenidekkel kapcsolva
biarilszármazékokat adnak (IV.32.). A folyamat két szabad orto-helyzet esetén megismételhető és így triarilszármazékokat kapunk. Timári
és munkatársai nevéhez kapcsolódik a reakció egy elegáns alkalmazása természetes vegyületek előállítására [19]. A folyamat kulcslépése
a pivaloilanilin orto-lítiálásával nyert boronsav és 3-brómkinolin Suzuki-kapcsolása (IV.33.). A keletkező termék amidrészletének hidrolízise,
gyűrűzárása nitrénként, majd metilezése kiváló termeléssel adja a természetes Cryptosanguinolentin-t.

A Suzuki-kapcsolás ipari alkalmazásának irányába mutatnak azok a közelmúltban publikált eredmények, amelyek aril-kloridokból, illetve aril-
diazóniumsókból kiinduló kapcsolásokat írnak le. Fu és munkatársai azt találták, hogy tri-(terc-butil)-foszfán alkalmazása ligandumként jelentősen
megkönnyíti halogenidek oxidatív addícióját palládiumra, így aromás kloridokat mind Suzuki- [20a], mind Stille- [20b] kapcsolási reakcióban
alkalmazni tudtak kiváló termeléssel (IV.34.). Indiai szerzők közölték [21] fenil-diazónium-sók és o-tolilboronsav kapcsolását metanolban (IV.35.). A
kiváló termelés mellett a folyamat előnye még, hogy nem igényli foszfánligandum jelenlétét a palládiumon, hátránya viszont az alkalmazott katalizátor
jelentős mennyisége (10%).

(IV.32.). ábra -
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(IV.33.). ábra -

(IV.34.). ábra -

(IV.35.). ábra -

Az alkilboronsavak és boránok alkalmazása Suzuki-kapcsolásban viszonylag szűk körű, szintetikus jelentőségük nem mérhető össze az sp2-
organobór-vegyületekével. Az ilyen típusú vegyületek közül a ciklopropil-boronsavak érdemelnek említést.

Negishi-reakció

Mind az organopalládium-, mind az organonikkel-halogenideken kiváltható transzmetallálás cinkorganikus vegyületekkel. Az erre a folyamatra épülő
kapcsolási reakciót felfedezőjéről Negishi-reakciónak nevezték el. A cinkorganikus vegyületek alkalmazása mellett szól, hogy viszonylag könnyen
hozzáférhetők és a funkciós csoportok egy jelentős részét tolerálják, valamint készségesen és gyorsan transzmetallálnak palládiumra és nikkelre már
szobahőmérsékleten is (v.ö. Suzuki- és Stille-kapcsolás – általában 50-110 °C, több óra). Hátrányuk, hogy nedvességre és oxigénre érzékenyek,
így kezelésük körültekintést és inert technikát igényel. A később említésre kerülő alkil-cink-származékok kivételével (IV.43.) általában in situ állítják
őket elő, lítium, magnézium, alumínium vagy cirkóniumvegyületekből transzmetallálással. így pl. Snieckus és munkatársai sikerrel alkalmazták
az orto-lítiálás – transzmetallálás utat arilcink-halogenidek előállítására (IV.36.), amelyeket azután kiváló termeléssel keresztkapcsolási reakcióba
vittek aromás halogenidekkel [22]. Készségesen, és hasonlóan jó termeléssel kapcsolt cink-klorid jelenlétében a 3-hexin hidroaluminálásával
(diizobutilalumínium-hidriddel) előállítható vinil-cinkvegyület palládiumkatalizálta reakcióban 3-jód-toluollal (IV.37.).
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(IV.36.). ábra -

(IV.37.). ábra -

A folyamat során a cink-klorid hatására keletkezik transzmetallálással a vinilcinkvegyület, amely azután részt vesz a keresztkapcsolási reakcióban.
Amennyiben nincs cinksó az oldatban, úgy a kapcsolási reakció nem játszódik le [23]. Szintén a hidrometallálás – transzmetallálás – keresztkapcsolás
stratégiát alkalmazták [24a] alkinekből keletkező vinil-cirkónium-reagensek és metakrilátszármazékok kapcsolásánál (IV.38.). Érdemes megemlíteni,
hogy láncvégi alkének esetében nincs szükség a cirkónium-cink cserére, mert a terminális vinil-cirkónium-reagens már maga is „keresztkapcsol”
palládium(0) jelenlétében [24b]. A korábbiakban a karbometallálási reakciók tárgyalásánál (IV.2.1.4.) is találkoztunk már egy olyan folyamattal, ahol
a keletkező cinkorganikus reagenst jódbenzollal reagáltatták palládium jelenlétében (IV.19.).

(IV.38.). ábra -

Karasch-reakció

Az első szerves halogenid és fémorganikus (Grignard) reagens közötti kapcsolási reakció Karasch nevéhez fűződik (1941!). Korai felfedezése ellenére
a reakció csak a hetvenes évek elején vált elterjedtté, elsősorban a homogén nikkel- és palládiumkatalizátorok bevezetésének köszönhetően. A
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Grignard-reagensek szintetikus alkalmazása a gyakorló vegyész számára nem jelentett új kihívást, így a Karasch-kapcsolás alkalmazása gyorsan
elterjedt és a felhasználás gyakorisága csak a jóval szelektívebb és toleránsabb Negishi-, Stille- és Suzuki- kapcsolások megjelenése után csökkent.
Bár a magnéziumorganikus vegyületek csak kevés funkciós csoport jelenlétében használhatók, amennyiben a reagensek ezt tolerálják, úgy a
Karasch-reakció általában jól alkalmazható.

Megjegyzés: A cink-, ón- és bórorganikus reagensek előállítása gyakran a megfelelő Grignard- vagy lítiumorganikus reagensből történik. A
Grignard-reagens közvetlen alkalmazásával időt, energiát és anyagot takarítunk meg, valamint jelentősen nő a folyamat atomkihasználása
(„atomic economy”). A lítiumorganikus reagensek alkalmazhatósága csekély, mert „ate” komplexek (pl. Li2PdR4) egyensúlyi képződésével
jelentősen lecsökkentik az átmenetifém-katalizátor aktivitását.

A IV.39. általános egyenletben feltüntetett folyamat is mutatja, hogy a Karasch-kapcsolásban elsősorban nikkelkatalizátort alkalmaznak. A nikkelnek
– nagyobb elektronsűrűsége miatt – kisebb az „ate” komplex képzési hajlama, mint a palládiumnak. A reakció egyformán jól működik aromás-
és vinil-halogenidekkel. A Grignard-reagens lehet alifás vagy aromás is. Szekunder magnéziumorganikus reagensek reakciója királis katalizátorok
jelenlétében enantioszelektív kapcsoláshoz vezethet. Így pl. a IV.40. egyenletben feltüntetett benzil-magnézium-bromid királis ferrocénligandum
és palládium jelenlétében vinil-bromiddal kapcsolva 95% enantiomerfeleslegű terméket ad [25]. A gyorsan racemizálódó (sztereokémiailag labilis)
Grignard-reagens egyik enantiomer formája jóval gyorsabban reagál a királis komplexszel, mint a másik és az elfogyó forma folyamatosan újra
termelődik. Egy másik érdekes alkalmazás aromás klórvegyületek kapcsolása (IV.41.), ahol a nikkel által katalizált folyamatban nem foszfán, hanem
heterociklusos karbén jellegű ligandumot használnak [26]. Az eljárás során már szobahőfokon kiváló termeléssel keletkezik a bifenil-származék.

(IV.39.). ábra -

(IV.40.). ábra -

(IV.41.). ábra -
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Sonogashira-reakció

A rézorganikus reagensek szintézise és alkalmazása a szerves szintézisben hosszú múltra tekint vissza és szerteágazó. Bár reakcióik elektrofilekkel
általában spontán is lejátszódnak, több esetben palládium jelenléte gyorsítja a folyamatot. Sonogashira nevéhez fűződik az a felismerés, hogy in
situ előállított alkinilréz reagensek palládium jelenlétében kapcsolási reakciókba vihetőek aril- és alkenil-halogenidekkel. A folyamat rézre nézve
is katalitikussá tehető ekvivalens mennyiségű bázis (általában trietil-amin) alkalmazásával. A IV.42. egyenletben feltüntetett folyamatban Fu és
munkatársai 4-bróm-acetofenont kapcsoltak 3-metilbut-l-in-3-ollal katalitikus mennyiségű palládium és réz jelenlétében [27]. A folyamat során a
réz(I)só és az alkin a bázis hatására a rézorganikus vegyületet adja, amely transzmetallál az arilpalládium-bromidra. A transzmetallálás során újra
felszabadul a réz(I)só, ezért lehet katalitikus mennyiségben alkalmazni.

(IV.42.). ábra -

sp3-sp3 keresztkapcsolási reakciók

Mint azt a korábbiakban láttuk, a keresztkapcsolási reakciókban alkalmazott fémorganikus reagensekben a fém kapcsolódhat sp, sp2, illetve sp3

jellegű szénatomhoz is. Jóval kisebb azoknak az eljárásoknak a száma, ahol a halogenid sp3 szénatomhoz kapcsolódik. Ennek elsődleges oka
az, hogy a katalitikus ciklus első lépésében keletkező alkil-fém-halogenidek általában nem stabilisak és β-eliminációban elbomlanak, mielőtt a
sebességmeghatározó transzmetallálási lépés lezajlana. Bár alkil-rézorganikus vegyületek és alkil-halogenid reagensek reakciója készségesen
lejátszódik, kevésbé reaktív (nagyobb funkciós csoport változatosságot toleráló) fémorganikus reagensek esetében a folyamat kevésbé hatékony.
Jelentős előrelépést jelent e téren Knochel és munkatársainak közleménye [28], akik alkil-jodidokat és alkil-cink reagenseket kapcsoltak jó
kitermeléssel. A folyamat sikeressége szempontjából fontos a poláris oldószer (NMP) és a reduktív eliminációs lépést segítő katalitikus mennyiségű
sztirolszármazék jelenléte is (IV.43.).

Megjegyzés: Az alkil-jodidok oxidatív addíciója nikkel(0)-ra mintegy 7 nagyságrenddel gyorsabb, mint palládium(0)ra és feltehetően más
mechanizmus szerint játszódik le. A transzmetallálás után kialakuló dialkil-nikkel-komplex viszonylag gazdag elektronban, ezért lassú a reduktív
elimináció. Az elektronhiányos sztirolszármazék koordinációjával csökkenti a nikkel körül az elektronsűrűséget és ezáltal gyorsítja a termék
kialakulását.
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(IV.43.). ábra -

Egyéb kapcsolási reakciók

A IV.2.1.2. fejezetben már tárgyaltuk (lásd IV.10. ábra), hogy több olyan fémorganikus vegyületcsalád van, amely képes a palládiumra vagy a
nikkelre transzmetallálni és ezáltal potenciális résztvevő keresztkapcsolási reakcióban. Ezek közül már szó esett az ón, bór, cink, magnézium,
lítium, alumínium és cirkónium fémorganikus származékainak alkalmazásáról. Mindenképpen említést érdemel még a közelmúlt néhány kutatási
eredménye, amelyek a szilíciumorganikus vegyületek alkalmazását (amely, bár már régebben is ismert volt, de nem volt kellően általános) ismertetik
keresztkapcsolási reakciókban. A boronsavakhoz hasonlóan a szilíciumvegyületek sem eléggé nukleofil jellegűek ahhoz, hogy készségesen
reagáljanak transzmetallálási reakcióban, de fluoridion hozzáadásával jelentősen gyorsítani lehet a folyamatot. így pl. heptenil-dimetil-szilanol és
jódbenzol reakciója már szobahőfokon is kiváló termeléssel adja a keresztkapcsolt terméket (IV.44.) palládium(0) és tetrabutilammónium-fluorid
jelenlétében [29]. Hasonlóan sikeres volt a fenil-trimetoxiszilán és p-klór-benzonitril reakciója (IV.45.), ahol kvantitatív termeléssel jutottak a várt
termékhez. Érdemes megjegyezni, hogy a klórvegyület oxidatív addíciójának gyorsításához itt is heterociklusos karbén jellegű ligandumot használtak
[30].

Megjegyzés: A fluoridion erősen koordinálódik a szilíciumhoz és ezáltal a kapcsolódó szerves részlet fokozottabban nukleofil jellegű lesz.

(IV.44.). ábra -

(IV.45.). ábra -

Alkilcsoport bevitelére is alkalmas a triorganoindiumvegyületek palládiumkatalizálta kapcsolása (IV.46.). Tributil-indium képes mindhárom
butilcsoportjának átadására a keresztkapcsolási reakcióban, pl. a feltüntetett vinil-triflát-származékra [31].
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(IV.46.). ábra -

IV.2.2.2. Heck-reakció

Α σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületekből kiinduló szén-szén kötés kialakulásához vezető folyamatok közül a keresztkapcsolási reakciók
mellett szintén nagyjelentőségű az alkén karbopalladálásából, majd az azt követő β-eliminációból álló folyamat, amelyet felfedezőjéről Heck-
reakciónak neveztek el. Az általános reakciómechanizmus a IV.16. ábrán látható. Az oxidatív addícióban kialakuló σ-kötésű átmenetifém-organikus
vegyülethez koordinálódik a jelenlevő alkén (intra- vagy intermolekulárisan), majd a karbopalladálást (beékelődést) követően olyan alkilpalládium-
komplexhez jutunk, amely β-hidrogént is tartalmaz, így lehetőség nyílik a β-elimináción keresztüli stabilizációra, amely az alkéntermék képződéséhez
vezet. A keletkező paládium(II)komplex reduktív eliminációval a katalitikusan aktív palládium(0) formává alakul és bezárul a katalitikus ciklus.
A melléktermékként keletkező sav (HX) megkötésére a Heck-reakcióban a hozzáadott bázis gondoskodik. A reakció kritikus lépése az alkén
beékelődése, amelynek lefutása nagyban függ a kettős kötés elektronszerkezetétől. Elektronban szegény alkének esetében a belépő csoport a kettős
kötés kevésbé szubsztituált szénatomjára kapcsolódik, míg elektronban dús alkének esetében a beékelődés gyakran nem szelektív. Intramolekuláris
folyamatok esetében a beékelődés irányát elsődlegesen a kialakuló gyűrű mérete határozza meg.

IV.16. ábra - A Heck-reakció általános mechanizmusa és néhány új, hatékony ligandum

Megjegyzés: Érdemes megjegyezni, hogy a Heck-reakciót néhány esetben foszfánligandumok távollétében, pl. csontszénre leválasztott
palládiummal is ki lehet váltani. A folyamat tolerálja a víz jelenlétét is, így egyes esetekben ez oldószerként is használható.
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Az intramolekuláris Heck-reakciót előszeretettel használják kondenzált gyűrűs rendszerek előállítására. A IV.47. egyenletben feltüntetett folyamatban
az oxidatív addíció után kialakuló arilpalládium-komplexbe oly módon ékelődik be az alkén, hogy hattagú gyűrű jön létre (a másik lehetőség héttagú
gyűrű keletkezése lenne) [32]. Az így kialakult alkilpalládium-komplex β-eliminációja kedvezőbb a láncvégi szénatom felé, mert ebben az irányban
könnyebben kialakulhat az eliminációhoz szükséges syn-periplanáris Pd-C-C-H elrendeződés (ezt a másik irányban a gyűrűn levő izopropilcsoport
térbeli közelsége nehezíti). A reakcióban keletkező tetrahidroizokinolin-részlet szubsztituenseinek térállása transz. Két egymás utáni Heck-reakciót
(inter-molekuláris, intramolekuláris) alkalmaztak a IV.48. egyenletben leírt szteroidszármazék szintézisénél. Az első lépésben a vinil-bromid-részlet
reagált, majd a kialakult alkénkötés beékelődött a keletkező aril-palládium-bromid-komplexbe [33]. A folyamat érdekessége, hogy a termék nem csak
jó termeléssel, de kiváló regio- és diasztereoszelektivitással is keletkezett.

(IV.47.). ábra -

(IV.48.). ábra -

Mint azt az előző reakciók is jól példázták, olyan esetekben, ahol a β-elimináció során nem a kiindulási alkénkötést regeneráljuk, akkor a
reakcióban általában új kiralitáscentrumot hozunk létre. Ilyen esetekben királis ligandumok alkalmazásával elvileg lehetőségünk van enantioszelektív
átalakításokra. Így pl. a megfelelően helyettesített aromás jódvegyület intramolekuláris Heck-reakciójában (IV.49.) BINAP hozzáadásával jó
enantioszelektivitást értek el [34]. Hasonlóan látványos eredményre vezet a kétfogú királis oxazolinligandum alkalmazása (IV.50.) dihidrofurán és
aromás-, valamint vinil-triflátok kapcsolásánál, ahol a kiváló termeléssel menő reakciókat kiemelkedő enantioszelektivitás is jellemzi [35].
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(IV.49.). ábra -

(IV.50.). ábra -

IV.2.2.3. Szén-heteroatom kötés kialakítása kapcsolási reakcióban
A σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületek nem csak szén-szén, hanem szén-heteroatom kötések kialakítására is alkalmasak. Különösen
jelentősek az aril-halogenidekből kiinduló átalakítások, mert ezek jelentősen kiterjesztették az aromás nukleofil szubsztitúció alkalmazhatóságát. A
Buchwald és Hartwig által kifejlesztett folyamat mechanizmusa formailag megegyezik a IV.14. ábrán bemutatott keresztkapcsolási reakciókéval, a
transzmetallálási lépés helyett azonban a halogenid (X) nukleofil szubsztitúciója játszódik le a palládiumon. Mivel a reakcióban általában a nukleofil
semleges formáját (amin, alkohol, tiol) alkalmazzuk, így szükség van egy ekvivalens erős bázis hozzáadására is, amely a nukleofilt deprotonálja. A
katalitikus ciklust itt is a reduktív eliminációs lépés zárja. A IV.51. egyenlet a folyamat legelterjedtebb alkalmazását mutatja, ahol aromás halogenid
(triflát, tozilát!) és primer vagy szekunder amin reakciójában a megfelelő anilinszármazék keletkezik [36]. A palládium mellett ligandumként általában
BINAP-ot, vagy ferrocénvázon alapuló kétfogú ligandumokat (pl. dppf) használnak. A folyamatban leggyakrabban alkalmazott bázisok a nátrium-terc-
butoxid és cézium-karbonát. Amennyiben a halogént szubsztituálatlan amino-csoportra akarjuk cserélni, úgy kerülőutat kell alkalmazni. A folyamat
ammóniával nem játszódik le, azonban benzofenon-imin készségesen kapcsol az alkalmazott körülmények között, majd a keletkező triaril-iminből
könnyen eltávolítható (redukció, hidrolízis) a benzofenon rész (IV.52.).

(IV.51.). ábra -
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(IV.52.). ábra -

Az aromás éterek előállítása új ligandumok kifejlesztését tette szükségessé. Közös sajátságuk, hogy a foszforatomon két nagy térigényű csoport
(terc-butil) is található, amely a folyamat kritikus lépését, a reduktív eliminációt felgyorsítja. Mint azt a IV.53. egyenletben bemutatott két reakció is jól
példázza, mind a Buchwald-féle bifenil-, mind a Hartwig-féle ferrocénvázas ligandum egyformán hatékony [36].

Megjegyzés: A terc-butil szubsztituensek bevezetése nemcsak a reduktív eliminációs lépésnél felmerülő problémát oldja meg, hanem mint
azt már korábban láttuk, nagyban gyorsítja az oxidatív addíciós lépést is, ezért az alkalmazható kiindulási vegyületek köre is kibővül (kloridok,
tozilátok)

(IV.53.). ábra -

IV.2.2.4. Karbonilatív keresztkapcsolási reakciók
A σ-kötésü átmenetifém-organikus vegyületek alkalmazásának egy külön fejezetét jelentik a szén-monoxid jelenlétében lejátszódó reakciók. A
folyamatok alapját az a felismerés adja, hogy a szén-monoxid már alacsony hőmérsékleten és normál nyomásnál is beékelődik a σ-kötésű
átmenetifém-organikus vegyület fém-szén kötésébe, acil-palládium-komplexet eredményezve (IV.17. ábra), amely azután készségesen adja a σ-
kötésű palládiumorganikus komplexek korábban tárgyalt reakcióit (keresztkapcsolás, beékelődés, szén-heteroatom kötés kialakítása).

Megjegyzés: A szén-monoxid beékelődési reakció gyorsabb, mint az egyéb lehetséges részfolyamatok (β-elimináció, karbopalladálás,
transzmetallálás), így a karbonilatív kapcsolási reakciók kiváló szelektivitással zajlanak és lehetővé teszik pl. olyan alkil-palládium-komplexek
alkalmazását is, amelyek egyébként β-eliminációs bomlást szenvednének.
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IV.17. ábra - Karbonilatív keresztkapcsolás általános mechanizmusa

A IV.54. egyenletben bemutatott példában az egyszerűen hozzáférhető 2-jódanilin-származék szén-monoxid jelenlétében az oxidatív addíciót követő
CO-beékelődés – karbopalladálás – CO-beékelődés – nukleofil kapcsolás folyamatban alakul a végtermékké. (CO távollétében „csak” Heck-reakció
játszódna le) [37]. Hasonlóan összetett a IV.55. egyenletben leírt folyamat, ahol a reakcióban két intramolekuláris karbo-palladálásra is lehetőség
nyílik. A szén-monoxid minden olyan esetben beékelődik, összesen háromszor a folyamat során, amikor σ-kötésű palládiumorganikus komplex
keletkezik [38].

(IV.54.). ábra -

(IV.55.). ábra -
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IV.3. Karbonilkomplexek
A szén-monoxid szinte minden átmenetifémhez készségesen koordinálódik, így az ismert karbonilkomplexek száma igen nagy. Azon
karbonilkomplexek, amelyekben a CO-csoport nemcsak „szemlélőként” van jelen, hanem részt vesz a kémiai átalakulásban is, elsősorban a negyedik
periódus átmenetifémeinek homoleptikus (csak CO-ligandumot tartalmazó) komplexei, amelyek általános reaktivitását a IV.18. ábra mutatja be.

IV.18. ábra - Karbonilkomplexek reaktivitása

A szén-monoxid nagyon erős π-akceptor ligandum, így stabilizálja a központi fém nagy elektronsűrűségű alacsony oxidációs állapotait, így a fém-
karbonilok formálisan negatív oxidációs állapotú fémet tartalmazó vegyületekké redukálhatok, amelyek erős nukleofilekként viselkednek. Az alacsony
oxidációs állapotú fémen készségesen lejátszódó oxidatív addíciós reakciókat követő szén-monoxid-ligandum egyensúlyi beékelődése a fém-szén
σ-kötésbe az alapja mind a karbonilezési, mind a dekarbonilezési reakcióknak. A karbonilligandum elektrofil szénatomja készségesen reagál erős
nukleofilekkel, amely többek között a IV.4. fejezetben tárgyalásra kerülő karbének előállításának is alapját képezi.

IV.3.1. Karbonilezési reakciók
A karbonilkomplexek talán legelterjedtebb alkalmazása karbonilcsoport bevitele szerves molekulákba. Laboratóriumi és ipari eljárások sorozata épül
a CO-ligandum készséges beékelődésére a fém-szén egyszeres kötésbe, mint pl. a később tárgyalásra kerülő hidroformilezés, és a Monsanto-féle
ecetsaveljárás. A IV.2.2.4. fejezetben tárgyalt karbonilatív kapcsolási reakciók is közeli rokonságot mutatnak az itt tárgyalásra kerülő reakciókkal, az
egyetlen jelentős formai különbség az, hogy az előbbiek általában katalitikus, míg az utóbbiak sztöchiometrikus átalakítások, így a CO forrása is eltérő.

Bár a nikkel-tetrakarbonilt alacsony forráspontja és mérgező hatása alkalmatlanná teszi az elterjedt felhasználásra, mindenképpen említést érdemel
allil-halogenidekkel lejátszódó reakciója (IV.56.). A folyamat nyitó lépése az allil-bromid oxidatív addíciója a nikkelre, amely η1-allil-nikkel-komplexhez
vezet. A komplex sorsa az alkalmazott körülményektől függően vagy az η3-allil-nikkel-komplexen keresztüli kapcsolás egy másik allil-bromiddal
(poláris aprotikus oldószerekben ez a domináns útirány), vagy kevésbé poláris oldószerekben, metanol jelenlétében a karbonilligandum egyensúlyi
beékelődése, amit a komplex alkoholízise követ 3-buténsav-metilészterré [1,2]. Érdemes megemlíteni, hogy a folyamat az átmenetifémre nézve
sztöchiometrikus.
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(IV.56.). ábra -

Vas-pentakarbonil vagy divas-nonakarbonil hevítés vagy UV-fénnyel való besugárzás hatására a koordinatíve telítetlen vas-tetrakarbonilt adja, amely
készségesen kapcsolódik elektrofil jellegű szénatomokhoz (oxidatív addíció). A reakció egyik érdekes esete a vas-karbonil támadása viniloxiránokra
(IV.57.). Az átmenetileg keletkező ikerionos komplex karbonilcsoport beékelődésével stabilizálódik. A keletkező stabilis (izolálható) allil-vas-komplex
több kovalens szerkezettel jellemezhető, amelyek egyensúlyban készségesen egymásba alakulnak. A komplex izolált formája η3-allil-kapcsolódást
mutat, míg a továbbalakulásért az alkalmazott reakciókörülmények függvényében vagy az öttagú, vagy a héttagú gyűrűs szerkezet felel. Magas szén-
monoxid-nyomás és hőmérséklet mellett a héttagú gyűrű reduktív eliminációs reakciójában telítetlen hattagú lakton keletkezik, míg az öttagú gyűrűs
forma cérium(IV) kiváltotta reduktív eliminációja a négytagú propiolaktont adja. Primer aminok jelenlétében többlépcsős reakcióban biológiailag is
fontos β-laktám-származékok keletkeznek [3].

(IV.57.). ábra -

A karbonilreagensek legelterjedtebben alkalmazott és legkiterjedtebben tanulmányozott példája a bevezetőjéről Collman-reagensnek elnevezett
dinátrium-tetrakarbonil-ferrát, Na2Fe(CO)4. A formálisan Fe(-II) atomot tartalmazó nukleofil komplex általános reaktivitását a IV.19. ábrán láthatjuk.
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A folyamatok nyitólépése az SN2 mechanizmus szerint lejátszódó oxidatív addíció, amelyet szén-monoxid- vagy foszfánligandum jelenlétében
az acil-vas-komplex kialakulása követ (karbonil-beékelődés). Ennek sorsa az alkalmazott egyéb reagensektől függ. Oxidatív átalakításokban
karbonsavszármazékok, míg elektrofilek hatására aldehid vagy keton keletkezik.

Megjegyzés: A Collman-reagens előnyei közé tartozik kiváló szelektivitása. Tolerálja a molekulában olyan reaktív elektrofil jellegű funkciós
csoportok jelenlétét is, mint észter, keton, nitril. Több különböző halogént tartalmazó molekulákban a reakció kizárólag a reaktívabb halogénen
játszódik le. A reagens bázikussága a hidroxidionéhoz hasonló, így eliminációra hajlamos vegyületek (pl. tercier halogenidek) esetében nem
kívánt mellékreakciók is felléphetnek.

IV.19. ábra - Collman-reagensből kiinduló átalakítások

A Collman-reagens alkalmazásának egy egyszerű példája alkil-halogenidek átalakítása aldehidekké. A folyamatot kiváló termelés jellemzi, amelyet
a fenetil-bromid fenil-propionaldehiddé alakítása is jól példáz (IV.58.). A reakció során már három óra alatt teljes konverzió érhető el trifenilfoszfán
jelenlétében [4]. Olyan halogenidek esetében, amelyek megfelelő térközelségben egy alkénrészletet is tartalmaznak, az oxidatív addíciót és a CO-
beékelődést követően alkénbeékelődés is lejátszódik (karbometallálás) (IV.59.), amelynek eredményeként gyűrűs ketonokhoz jutunk [5]. így pl. 1-
brómpent-4-én és a Collman-reagens reakciójában ciklohexanon keletkezik közepes termeléssel.

(IV.58.). ábra -

(IV.59.). ábra -
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(IV.60.). ábra -

Bár a nikkel-tetrakarbonil alkalmazását korlátozó tényezőkről már szóltunk, mindenképpen említést kell tenni a nikkel-tetrakarbonilból erős szén
nukleofilek (lítiumorganikus vegyületek) hatására kialakuló anionos acil-nikkel-komplexekről, amelyek formálisan mint acilanionok viselkednek és így
szintetikus szempontból jelentősek. Az alacsony hőmérsékleten keletkező reagens készségesen vesz részt a hagyományos átalakítások (nukleofil
szubsztitúció halogenidekkel, nukleofil addíció karbonilcsoportra, Michael-addíció) egész sorában. A IV.60. egyenletben bemutatott példán a butil-
lítiumból és nikkel-tetrakarbonilból keletkező acilkomplexet metil-vinil-ketonnal reagáltatva jó termeléssel jutottak nonándionhoz [6].

Megjegyzés: Intenzív kutatások folynak olyan komplex kifejlesztésére, amely könnyebben kezelhető (és kevésbé mérgező), mint a nikkel-
tetrakarbonil és ugyanakkor lehetővé teszi reaktív anionos acilkomplexek előállítását. Ezidáig a legígéretesebb jelölt a kobalttartalmú Co(NO)
(CO)2PPh3.

IV.3.2. Dekarbonilezési reakciók
Az előző alfejezet a karbonilrészlet fém-szén σ-kötésbe való beékelődésén alapuló szintetikus eljárásokat tárgyalta. Mivel a folyamat egyensúlyi
reakciókból áll, így elvileg fennáll az ellentétes irányú reakció lehetősége is. Az általában aldehidekből, illetve savkloridokból kiinduló eljárások
hajtóereje a keletkező átmenetifém-karbonil-komplex stabilitása. A leggyakrabban alkalmazott dekarbonilezőszer a Wilkinson-féle hidrogénező
katalizátor. A dekarbonilezés mechanizmusát a IV.20. ábra mutatja be. A karbonilvegyület oxidatív addíciója átmenetifémekre acil-fém-komplex
képződéséhez vezet, amely egy ligandum disszociációjával koordinatíve telítetlenné válik és így lehetőség nyílik az R-csoport vándorlására a
karbonilrészletről a fémre (dekarbonilezési lépés). A retencióval lejátszódó vándorlás során az R-csoport kapcsolódó szénatomján a kiralitás nem
változik. A folyamat záró lépése a szén-hidrogén kötés és a stabilis karbonilkomplex kialakulása reduktív eliminációban. Az irreverzibilis reakció
gondoskodik a teljes átalakításról. A keletkező ródium-karbonil-komplex nem megy további reakcióba, így a folyamatban a Wilkinson-vegyületet
sztöchiometrikus mennyiségben kell alkalmazni.

IV.20. ábra - A Wilkinson-katalizátorral kiváltott dekarbonilezés mechanizmusa
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Megjegyzés: Drasztikus reakciókörülmények alkalmazásával (200 °C feletti hőmérséklet) a folyamat katalitikussá tehető, mivel itt az aldehidek
már a keletkező karbonilkomplexszel is reagálnak. A savkloridok alkalmazását dekarbonilezési reakciókban jelentősen hátráltatja az a tény,
hogy az oxidatív addícióval keletkező acilkomplex (az aldehidből keletkező analóggal ellentétben) a dekarbonilezési lépés után készségesen
továbbalakul β-eliminációban és így alkén keletkezik.

A Wilkinson-vegyület kiváltotta reakcióban viszonylag bonyolult szerkezetű aldehidek is készségesen dekarbonileződnek (IV.61.), és a kiemelkedő
reaktivitású ciklopenténrészlet sértetlenül megmarad [7]. A királis ciklopropil-aldehidből kiinduló, retencióval zajló dekarbonilezési folyamat (IV.62.)
eredményeként jó termeléssel és kiváló enantioszelektivitással keletkezett a triszubsztituált ciklopropán [8].

Megjegyzés: Bár a reakcióban formailag feláldozunk egy aldehidcsoportot, de figyelembe véve, hogy a királis aldehidek enantioszelektív
előállítására számos hatékony eljárás áll a rendelkezésünkre, míg a királis szénhidrogének enantioszelektív előállítására szolgáló kevés eljárás is
általában csak korlátozottan alkalmazható, az áldozat kifizetődő.

(IV.61.). ábra -

(IV.62.). ábra -

IV.3.3. Kapcsolási reakciók
Nikkel-tetrakarbonil és allil-halogenidek reakciójának tárgyalásakor (IV.56.) már említettük, hogy poláris oldószerek alkalmazásával (pl. DMF) a
karbonilezési reakció helyett az allil-halogenid reduktív dimerizációja játszódik le. A reakció intramolekuláris változata alkalmas makrociklusok
előállítására is. A nikkel-tetrakarbonil alkalmazását több esetben ki lehet váltani a kevésbé mérgező és könnyebben kezelhető vas-karbonilokkal
[Fe(CO)5, Fe2(CO)9], amelyekből hevítés vagy fotolízis során a koordinatíve telítetlen, reaktív Fe(CO)4-komplex keletkezik, amely készségesen
reagál pl. α,α'-dibróm-ketonokkal (IV.63.). A folyamat nyitó lépése az egyik szén-bróm kötés oxidatív addíciója a vas-karbonilra, amelyet a
komplex átrendeződése követ az enolát formává. A másik brómatom heterolitikus lehasadása a kationos vas-oxoallil-komplex keletkezéséhez
vezet, amely készségesen reagál elektronban dús telítetlen kötésekkel. Alkének reakciói cikopentanonszármazékokat adnak, míg konjugált diének
reakcióiban héttagú gyűrűs (esetenként áthidalt) vegyületek keletkeznek [9]. A kationos vas-oxoallil-komplex stabilitása megköveteli az α,α'-
helyzetű szubsztituensek jelenlétét, így az aceton dibrómszármazéka pl. nem vihető közvetlenül reakcióba. A probléma megoldását tetrabróm-
aceton alkalmazása jelenti (IV.64.), amelyből a két „felesleges” brómatomot a kapcsolás után reduktív úton eltávolíthatjuk. így pl. a tetrabróm-
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acetonból és vas-tetrakarbonilból előállított oxoallilkomplexet furánszármazékokkal reagáltatva a keletkező termékből a redukciós lépés után áthidalt
cikloheptenonokhoz jutottak [10], amelyek jó termeléssel a megfelelő tropanon-származékká alakíthatók.

(IV.63.). ábra -

(IV.64.). ábra -

IV.3.4. Vas-acil-komplexek szintetikus alkalmazása
Az eddig tárgyalt átmenetifém-acil-komplexek között több olyan is van, amely stabilis, izolálható vegyület. Ezek közül is kitűnnek azok a vas-
acil-komplexek, amelyek legalább egy karbonilligandumot hordoznak a vasatomon. A Collman-reagensből levezethető vegyületek alkalmazását
már tárgyaltuk a IV.3.1. fejezetben, de hasonló jelentőségűek a CpFe(CO)2-acil és a CpFe(CO)PPh3-acil-komplexek is. Közös jellemzőjük, hogy
egyszerűen előállítható, stabilis vegyületek, amelyekben az acilrészlet karbonilcsoportját leárnyékolják a vas ligandumai és így lehetőség nyílik
szelektíven az acilcsoport α-szénatomján lejátszódó reakciók kivitelezésére. A vas környezetében négy eltérő ligandumot tartalmazó CpFe(CO)PPh3-
acil-komplexek királisak és viszonylag egyszerűen rezolválhatók kámforszármazékukon keresztül. Mivel a nagy térigényű trifenilfoszfán-ligandum
jelentősen leárnyékolja az acilcsoport egyik oldalát, így a királis komplexből kiinduló reakciók diasztereoszelektivitása kiváló és a vas „védőcsoport”
eltávolítása után enantiotiszta termékhez jutunk. Ennek az átalakításnak egy általános esetét mutatja be a IV.65. reakció. Az acilkomplex
deprotonálásával keletkező enolát számára energetikailag a feltüntetett térszerkezet a legkedvezőbb, amely viszont a belépő elektrofil számára csak
a trifenilfoszfán-részlettel átellenes oldali támadást teszi lehetővé. A vas-acil kötés oxidatív hasítása és alkoholízis eredményeként királis karbonsav-
észter keletkezik jó termeléssel és kiváló enantioszelektivitással [11].

Megjegyzés: Hagyományos karbonsavszármazékok esetében a butil-lítium elsősorban nukleofilként viselkedik és fő támadási iránya a
karbonilcsoport, míg a vas-acil-komplexen szelektíven bázisként reagál.
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A reakció egy konkrét alkalmazása a biológiailag aktív „Captopril” propionil-vas-komplexből kiinduló enantioszelektív előállítása (IV.66.). A folyamat
nyitó lépése a komplexből deprotonálással keletkező anion és brómmetil-terc-butil-szulfid diasztereoszelektív reakciója, amely jó termeléssel adja a
kívánt terméket. A vasrészlet oxidatív eltávolítása prolin-terc-butil-észter jelenlétében a megfelelő prolin-amidhoz vezet, amelyből a kénatom terobutil
védőcsoportjának eltávolításával keletkezik a „Captopril” [12].

A folyamat nemcsak enolátok szeletív alkilezését teszi lehetővé, hanem kiterjeszthető konjugált telítetlen acilkomplexekre is (IV.67.). A Michael-
addícióban belépő nukleofil az előzőekhez hasonlóan a kevésbé árnyékolt térrész felől támadja a kettős kötést, és enolát jellegű köztitermékhez
vezet, amely az előzőekben már ismertetett úton azonos téroldalon reagálhat elektrofilekkel. Ily módon a két belépő reagens összességében
diasztereoszelektív syn-addíciót vált ki a telítetlen kötésen [13].

Megjegyzés: Klasszikus Michael-addíció esetében a második lépésben támadó elektrofil általában az oxigénhez kapcsolódik és a feldolgozás
során gyakran elhasad az oxigén-elektrofil kötés.

(IV.65.). ábra -

(IV.66.). ábra -

(IV.67.). ábra -

IV.3.5. Hidroformilezés és kapcsolódó reakciók
A hidroformilezés, amelynek általános mechanizmusát a IV.21. ábra mutatja be, egy alkén aldehiddé alakítása szén-monoxid és hidrogén
jelenlétében, a kémiai iparban legnagyobb méretben alkalmazott karbonilezési reakció, amelynek éves termelési szintje 1995-re elérte a 6,6×106
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tonnát. A folyamat során, amelynek általános sémáját a IV.68. egyenlet mutatja be, egy alként szén-monoxiddal és hidrogénnel reagáltatnak
valamilyen átmenetifém-katalizátor (kobalt, ródium, platina) jelenlétében. A reakcióban kétféle termék keletkezhet: nyílt láncú, ún. normál aldehid,
vagy elágazó, ún. izo-aldehid, amely általában királis vegyület. A két lehetséges termék aránya jelentősen függ az alkalmazott körülményektől. A
keletkező aldehidek jelentőségét az adja, hogy kiindulási anyagai több fontos másodlagos ipari termék (alkoholok, észterek) előállításának.

IV.21. ábra - A ródiumkatalizált hidroformilezés általános mechanizmusa

Bár a reakciót már több évtizede ismerik és alkalmazzák ipari szinten is, mégis jelentős erőfeszítések folynak az eljárás továbbfejlesztésére. A
kutatások fő iránya új, hatékony ligandumok fejlesztése (elsősorban foszfán típusú ligandumok ródium által katalizált eljárásokhoz), amelyek

• növelik az alkalmazott katalizátor aktivitását

• elősegítik a folyamat végén a katalizátor hatékonyabb kinyerését a reakcióelegyből (pl. vízoldható, fluoros fázisban oldódó, vagy szilárd fázisú
hordozóhoz kötött ligandum)

• lehetővé teszik a reakció kiterjesztését összetett szerkezetű, funkcionalizált alkénekre

• elágazó (izo) aldehid keletkezéséhez vezető eljárásokban növelik az enantioszelektivitást.

Mivel az eljárás alkalmazása és irodalma is igen széleskörű [14], így csak egy példát említünk meg. 4-Izobutilsztirol ródiumkatalizálta hidroformilezése
(IV.69.) a nagy méretű királis BINAPHOS-ligandum jelenlétében kiváló kémiai és enantioszelektivitással az elágazó aldehidet adja, amely a
gyulladásgátló hatású Ibuprofen szintézisének egyik köztiterméke [15].

(IV.68.). ábra -



IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS
VEGYÜLETEK SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

377

(IV.69.). ábra -

A hidroformilezés egy szintetikus szempontból is fontos rokona a hidrokarboxilezés, amelynek általános mechanizmusa a IV.22. ábrán látható. A
folyamatban a hidrogén szerepét a redukáló hatású hangyasav veszi át (transzferhidrogénezés). A palládium (esetenként kobalt, nikkel, vas) által
katalizált és l,4-bisz(difenil-foszfáno)-bután (dppb) jelenlétében lezajló folyamat nyitó lépése a katalitikusan aktív kationos palládium-hidrid-komplex
keletkezése, amely koordinálódik az alkénhez, majd a hidropalladálási lépést követően alkil-palládium-komplexszé alakul. A szén-monoxid, mint
azt már korábban is láttuk, készségesen beékelődik az alkil-palládium kötésbe és acil-palládium-komplex keletkezik. Szén-monoxid és hangyasav
jelenlétében a komplex reduktív eliminációs reakcióban vegyes savanhidridet ad és a palládium-katalizátor aktív formájának keletkezésével bezárul
a katalitikus ciklus. A vegyes anhidrid spontán szén-monoxid-vesztéssel karbonsavvá alakul, ami a folyamat végterméke.

Megjegyzés: A transzferhidrogénezést, amelynek során a hidrogéngáz szerepét valamilyen hidrogénleadásra képes egyszerű szerves
molekula (hangyasav, izopropil-alkohol, ciklohexén) veszi át, elterjedten alkalmazzák laboratóriumi eljárásokban (pl. katalitikus enantioszelektív
hidrogénezés). A folyamat előnye, hogy normál körülmények között is biztosított a redukálószer folyamatos nagy koncentrációja az oldatban, míg
a rosszul oldódó hidrogén esetében általában nagy nyomást kell alkalmazni, ami speciális berendezést igényel.

Az eljárás (IV.70.) előnye, hogy kiváló szelektivitással es termeléssel jutunk „normál” karbonsavakhoz már viszonylag enyhe reakciókörülmények
között is [16]. A folyamatot nem csak egyszerű szerves molekulák szintézisére, hanem ipari szempontból jelentős polimerek átalakítására is kiválóan
lehet alkalmazni. Polibuta-1,2-dién szén-monoxiddal és hangyasavval kiváltott palládiumkatalizálta hidrokarboxilezésénél (IV.71.) viszonylag enyhe
körülmények között is sikerült teljes konverziót elérni a polimer telítetlen oldalláncán [17].
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IV.22. ábra - A hidrokarboxilezés mechanizmusa

(IV.70.). ábra -

(IV.71.). ábra -

Bár a fejezet terjedelmi korlátai miatt részleteiben nem tárgyaljuk, de mindenképpen említést érdemel a Wakamatsu által 1971-ben felfedezett
amidokarbonilezési reakció (IV.72.). A dikobalt-oktakarbonil által katalizált folyamat során karbonsav-amidok, aldehid és szén-monoxid egyesülésével
N-acil-aminosavakhoz jutunk, amelyek fontos ipari szintézisek kiindulási anyagai. A reakcióban nemcsak aldehidek szolgálhatnak kiindulási
anyagként, hanem más olyan szerves molekulák is, amelyek az alkalmazott reakciókörülmények között aldehideket adnak (alkének, oxiránok,
alkoholok és halogenidek) [18].
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(IV.72.). ábra -

IV.3.6. Monsanto-féle ecetsavszintézis
Ipari szempontból kiemelkedő jelentőségű a metanol ródiumkatalizálta karbonilezése szén-monoxiddal, amelynek terméke ecetsav. Mivel a vegyipar
nagy mennyiségben használ ecetsavat és a biomasszából előállítható ecetsav mennyisége korántsem fedezi az igényeket, így a Monsanto-cég
munkatársai által kifejlesztett eljárás szolgáltatja a felhasznált ecetsav jelentős részét. A IV.23. ábrán bemutatott folyamat sikerének a kulcsa
az a felismerés volt, hogy katalitikus mennyiségű hidrogén-jodid hozzáadása jelentősen gyorsítja a reakciót. A folyamat nyitó lépése metil-
jodid keletkezése a metanolból, amely készségesen addícionálódik a ródium(I)-katalizátorra. A metil-ródium-komplex szén-monoxid-beékelődéssel
acetilkomplexszé alakul, amely szén-monoxid egyensúlyi felvétele után reduktív eliminációban acetil-jodidot ad a katalizátor aktív formájának
újrakeletkezése mellett. Az acetil-jodid a nyitólépésben keletkező vízzel reagálva ecetsavat eredményez, miközben újratermelődik a folyamat
eredményessége szempontjából fontos hidrogén-jodid is.

IV.23. ábra - A Monsanto-féle ecetsavszintézis mechanizmusa
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IV.3.7. Pauson–Khand-reakció
A ciklopentán gyűrű és származékainak előállítása a szerves kémia egyik intenzíven kutatott területe. Az alkinek dikobalt-hexakarbonil-komplexeit
vizsgálva Pauson és Khand 1973-ban felismerte, hogy ezekből alkének jelenlétében ciklopentenon-származékok keletkeznek. Mivel a folyamat
egyszerűen kivitelezhető és több funkciós csoport jelenlétét is tolerálja, így felfedezése óta intenzív kutatás tárgya [19]. A reakció feltételezett
mechanizmusát a IV.24. ábra mutatja be. A folyamat nyitó lépése az acetilénszármazék és a dikobalt-oktakarbonil reakciója, amelynek során
áthidalt kétmagvú komplex keletkezik. A folyamat következő lépésében a komplex szterikusan kevésbé gátolt kobaltatomjához koordinálódik az
alkén, amelyet az alkén beékelődése követ a kobalt-szén kötésbe. Az alkil-kobalt-komplexből szén-monoxid beékelődésével acilkomplex keletkezik,
amely két egymást követő reduktív eliminációs lépésben a végtermék ciklopentenonszármazékká alakul dikobalt-hexakarbonil keletkezése mellett.
A folyamatot néhány esetben sikerült katalitikussá tenni szén-monoxid jelenlétében.

Megjegyzés: A katalitikus átalakítások ott ütköznek a legnagyobb nehézségbe, hogy a reakcióban keletkező koordinatíve telítetlen dikobalt-
hexakarbonil készségesen dimerizálódik (aggregálódik) nem reaktív kobalt-karbonil-klaszterek képződése közben.

IV.24. ábra - A Pauson–Khand-reakció feltételezett mechanizmusa

A hagyományos Pauson–Khand-reakciót általában magas hőmérséklet és kis hozam (30-60%) jellemzi, mint pl. a IV.73. egyenletben bemutatott
folyamatban. Ez általában a dikobalt-oktakarbonil dekarbonilezésének nehézségéből fakad, amely nélkülözhetetlen a folyamat beindításához.
A problémára megoldást jelenthet tercier aminokból előállítható N-oxidok hozzáadása, amelyek az egyik szén-monoxid-ligandumot a lazábban
kapcsolódó szén-dioxiddá oxidálják és így elősegítik disszociációját. A reakció előnye még, hogy a keletkező fémorganikus melléktermék
egyszerűbben eltávolítható, mint a hagyományos esetben. A IV.73. reakcióban 4-metil-morfolin-N-oxid hozzáadása mind az átalakuláshoz szükséges
hőmérséklet jelentős csökkenését, mind a termelés látványos javulását eredményezte [20].

A katalitikus Pauson–Khand-reakció kiváltására még nincs általános recept, de ígéretes eredmények születtek a reakció intramolekuláris változatának
vizsgálatánál (IV.74.). Közepes nyomású szén-monoxid és 10-20 mol% trifenil-foszfit jelenlétében a folyamat kiváló termeléssel (94%) játszódott le
már 3 mol% katalizátor jelenlétében. Még tovább javult a termelés (100%), amikor a foszfit, mint ligandum volt jelen a kiindulási kobaltkomplexben [21].
Kísérletek történtek a reakció sztereoszelektívvé tételére királis foszforligandumok alkalmazásával, de a próbálkozásokat egyelőre csak mérsékelt
siker koronázta.



IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS
VEGYÜLETEK SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

381

A Pauson–Khand-reakció által a természetes vegyületek szintézisében nyújtott lehetőségek a reakció felfedezése óta nyilvánvalóak voltak. Az
ilyen irányú alkalmazás egyik példája a IV.75. egyenletben látható. A kobalt-karbonillal komplexált propargil-alkohol homológ és vinil-oxazolidinon
reakciójában megfelelő térközelségbe kerülő alkén- és alkinrészlet Pauson-Khand-reakciója jó termeléssel adja a triciklusos terméket, amelyet azután
a biológiai szempontból fontos α-káinsavvá alakítottak [22].

(IV.73.). ábra -

(IV.74.). ábra -

(IV.75.). ábra -
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IV.4 Karbénkomplexek
Az átmenetifémek többségének ismertek karbénkomplexei, de szintetikus alkalmazásuk egy szűk körre korlátozódik. Mint azt a karbének általános
szerkezetét bemutató IV.25. ábra is mutatja, a karbén elektronsűrűségét, és ezen keresztül reaktivitását is döntően befolyásolja a kapcsolódó
fématom és ligandumainak minősége. A szerves kémiából ismert klasszikus karbénekhez hasonló reaktivitása van néhány késői átmenetifém-
karbén-komplexnek (Rh, Pd, Pt, Cu). Ahogy fokozatosan nő az átmenetifémről a szénatom felé a π-elektronok viszontkoordinációja, úgy válik a
karbén szénatom egyre nukleofilebb sajátságúvá. Az elektrofil, elsősorban Fischerkarbének esetében a fémen általában elektronszívó ligandumok
(pl. CO) vannak, míg a nukleofil Schrock-karbénekre már elsősorban az elektronküldő ligandumok (pl. Cp, alkil) jellemzők. A középen elhelyezkedő
„semleges” karbének szintetikus érdekessége a metatézis reakciókban való részvételük. Mivel a karbének szerkezete és reaktivitása alapján
meghúzott határvonalak közel esnek egymáshoz, így a karbének szintetikus alkalmazását szerkezetük szerinti felosztásban tárgyaljuk.

IV.25. ábra - Karbének általános szerkezete

IV.4.1. Heteroatommal stabilizált (Fischer) karbének
A szerves szintézisben legelterjedtebben alkalmazott átmenetifém-karbének a 8. csoport heteroatomokkal stabilizált karbénjei, az ún. Fischer-
karbének. Közös jellemzőjük az, hogy a karbén szénatomhoz egy heteroatom (O,N) kapcsolódik és a központi fém körül túlnyomóan
karbonilligandumokat tartalmaznak, amelyek elektronelszívó jellegüknél fogva a fémnek, és ezen keresztül a karbénnek is elektrofil jelleget adnak
(reaktivitásuk értelmezésekor a karbénrészt szokás karbonilcsoporthoz hasonlítani). Ezzel magyarázható a IV.26. ábrán bemutatott általános
reakcióik jelentős része. Bázisok hatására α-helyzetben készségesen deprotonálódnak és a keletkező anion kémiája analóg a karbonsav-észterekből
levezethető anionokéval (alkilezés, „Claisen-kondenzáció”-val analóg átalakítások). A nukleofil reagensek addíciós-eliminációs mechanizmusú
szubsztitúciója elsősorban a karbén szénatomon játszódik le, bár ritkán a karbénrészlet távozó csoportként is szerepelhet a folyamatban. Oxidatív,
termolitikus és fotolitikus reakciókörülmények alkalmazása a karbén bomlásához vezet.
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IV.26. ábra - Heteroatomokkal stabilizált (Fischer) karbének reaktivitása

A Fischer-karbének egy jellegzetes reakcióját mutatja be a IV.76. egyenlet. Bázis hatására (pl. NaH) deprotonálódik a karbén szénatomhoz
kapcsolódó metilcsoport és a keletkező anion támadást intéz a jelenlevő aldehid karbonilcsoportján. A karbén oxidatív bontása karbonilcsoport
kialakulásához vezet. A reakció során új kiralitáscentrum keletkezik. A királis (enantiotiszta) karbénből kiinduló folyamat nagy enantiomerfeleslegű
terméket eredményez, amely azt mutatja, hogy az átalakítás diasztereoszelektív [1].

Megjegyzés: A kiindulási karbén, és általában a nitrogénatom által stabilizált Fischer-karbének egyszerűen előállíthatóak a metoxianalóg és a
megfelelő nitrogénnukleofil (jelen esetben karbamid-anion) reakciójában.

A IV.77. egyenlet kiindulási anyagául szolgáló α,β-telítetlen karbének egyszerűen hozzáférhető vegyületek, amelyek az analóg észterekhez
hasonlóan lágy szén-nukleofilekkel készségesen reagálnak. Az első bemutatott példán a gyűrűs lítium-enolát Michael-addíciója olyan anionos
köztitermékhez vezet, ahol a negatív töltés az átmenetifémen jelenik meg (a CO-ligandumok által stabilizált állapot). Metil-lítium nukleofil addícióját
és savas feldolgozást követően a folyamat végterméke egy összetett szerkezetű karbén, amely kiváló diasztereoszelektivitással keletkezik [2].
Abban az esetben, ha „felcseréljük” az alkén és az enolát szerkezeti egységeket, azaz a gyűrűs karbént egyszerű, nyílt láncú enoláttal reagáltatjuk,
az alkalmazott körülmények között a nukleofil a karbén szénatomon támad. A keletkező vegyületen a króm-pentakarbonil-részlet 1,2-vándorlása
által kiváltott gyűrűzárás és az átmenetifém-részlet ezt követő eliminációja króm-alkén-komplex keletkezéséhez vezet, amely a feldolgozás során a
feltüntetett végterméket adja kiváló termeléssel [3].

Megjegyzés: A reakcióelegyben levő pentametil-dietilén-triamin (PMDTA) kiváló ligandum és erősen koordinálódik a lítium-enoláthoz, amelynek
reaktivitása ezáltal jelentősen megnő.
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(IV.76.). ábra -

(IV.77.). ábra -

Amennyiben az α-helyzet deprotonálására nem erős (irreverzíbilisen reagáló) bázist használunk, úgy a folyamatot a karbén bomlása kísérheti,
amely elektrofil távollétében a fő reakcióiránnyá válik. A IV.78. egyenletben bemutatott példán a trietil-amin deprotonálja a karbént α-helyzetben,
majd a keletkező anion a mezomer krómanionos forma protonálódásával a króm-hidrid-komplexszé alakul. A mindezidáig reverzibilis lépésekből
álló folyamatot az enol-éter irreverzíbilis reduktív eliminációja zárja [4]. A folyamat szintetikus jelentőségét az adja, hogy egyébként nehezen
hozzáférhető telítetlen éterek szintézisét teszi lehetővé. így pl. γ-helyzetben alkinkötést hordozó alkoholok és króm-hexakarbonil reakciójában
keletkező gyűrűs karbének (IV.79.) 4-dimetilamino-piridin (DMAP) jelenlétében a megfelelő dihidrofurán-származékká alakulnak elfogadható
termeléssel [5]. A karbén kialakulása egy η2-alkin-komplex átrendeződésével kialakuló kumulált karbénen (allén) keresztül történik, amelyre a
hidroxilcsoport intramolekulárisan addícionálódik. A reakció kiterjeszthető aminokra is.

Megjegyzés: Az oxigénstabilizálta Fischer-karbének előállítása nem lehetséges a metoxi-analógból, így az vagy közvetlenül történik (IV.79.),
vagy az acetilezett karbénből (IV81.), amely már kellően reaktív.

(IV.78.). ábra -
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(IV.79.). ábra -

Hevítés, vagy fénnyel való besugárzás hatására a CO-ligandumok egyike disszociálhat a krómatomról, amely így koordinatíve telítetlenné válik.
Amennyiben a közegben elektronhiányos alkén van jelen, úgy ennek koordinációja a krómhoz új reakcióutat nyithat meg (IV.80.).

Megjegyzés: Elektronban dús alkének más irányú reakcióba lépnek a karbénnel (metatézis), ezek ciklopropanálása csak O-acilezett Fischer-
karbénekkel lehetséges.

Formálisan 2+2-es cikloaddícióban négytagú metallaciklus alakul ki, amelynek sorsa vagy reduktív elimináció, amely ciklopropánszármazékot ad
(ciklopropanálás), vagy β-eliminációt követően a keletkező allil-króm-hidrid-komplex reduktív eliminációja, amely formálisan az alkén és a karbén
szerves részének kapcsolódásához vezet (C-H beékelődés) [6].

Megjegyzés: Bár a klasszikus szerves karbének két fő reakciója is a ciklopropanálás és a beékelődés a szén-hidrogén kötésbe, a fémorganikus
karbének esetében a folyamat iránya jelentősen befolyásolható a reakciókörülményekkel (pl. CO-nyomás), ami kizárja a „szabad” karbén
jelenlétét.

(IV.80.). ábra -
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(IV.81.). ábra -

Az intermolekuláris reakció általában csődöt mond egyszerű alkénekkel, amelyek sem elektronküldő, sem elektronvonzó részletet nem tartalmaznak.
Ezzel szemben a folyamat intramolekuláris változata (IV.81.) készségesen lejátszódik. O-acilezett Fischer-karbének észterrészlete lecserélhető
alkoholokkal. Amennyiben az alkohol megfelelő közelségben egy kettős kötést is tartalmaz, úgy már alacsony hőmérsékleten is csak a
ciklopropanálási reakció terméke izolálható jó termeléssel [7]. Az O-acil-karbénhez a króm-hexakarbonilból és fenil-lítiumból előállítható „enolát”
acilezésével jutunk. Az acilezési lépés előtt a folyamat sikerének érdekében az oxigénhez szorosan kapcsolódó lítiumiont a lazábban kötött tetrametil-
ammónium-ionra kell cserélni. Mivel a háromszoros szén-szén kötés általában reaktívabb, mint a kétszeres, így alkinek és alkének együttes
jelenlétében a karbén szelektíven az előbbire addíciónálódik (IV.82.). A reakcióban metallaciklobutén keletkezik, amely metatézissel újabb karbénné
alakul. Az így keletkező molekulában már „csak” alkénrészletek vannak, így a megfelelő térhelyzetű kettős kötésen lejátszódó cikloaddíciót és reduktív
eliminációt követően a ciklopropánrészt tartalmazó termék keletkezik, amely a savas feldolgozás során ketonná alakul [8].

(IV.82.). ábra -

Az α,β-telítetlen, vagy aromás szubsztituenst hordozó karbének szintetikus szempontból kiemelkedő jelentőségű átalakítása a Dötz-reakció,
amely során a telítetlen karbént alkinszármazék jelenlétében hevítve gyűrűs vegyület keletkezik. A reakció általános mechanizmusát a IV.27.
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ábra mutatja be. A folyamat nyitó lépésében a hevítés hatására eltávozó CO-ligandum helyére koordinálódik az alkinrészlet, majd a hármas
kötéssel 2+2-es cikloaddícióba megy. A keletkező metallaciklobutén sorsa általában CO-beékelődés, amely öttagú gyűrű keletkezéséhez vezet.
A króm-karbonil-részlet reduktív eliminációja konjugált keténkomplexet eredményez, amelynek szerkezetét közvetlenül is sikerült bebizonyítani
röntgendiffrakcióval. A folyamatot záró elektrociklizációs reakcióban a ketén hidrokinonszármazékká záródik. A metallaciklobutén köztitermék sorsa
nem mindig szén-monoxid-beékelődés, egyes esetekben, elsősorban az oldószertől, átmenetifémtől és heteroatomtól függően, alkén metatézis
játszódik le, amely kétszeresen konjugált karbént eredményez. Ez elektrociklizációval hattagú metallaciklussá alakul, amelyből a króm-karbonil-rész
reduktív eliminációjával alakul ki a folyamat végtermékeként keletkező ciklopentadiénszármazék.

IV.27. ábra - A Dötz-reakció mechanizmusa

(IV.83.). ábra -

(IV.84.). ábra -

A Dötz-reakciót előszeretettel alkalmazzák többgyűrűs vegyületek előállítására, ahol a kiindulási, általában aromás rendszerhez a termékben
egy kinongyűrű épül hozzá. A IV.83. egyenletben bemutatott példán indolszubsztituenst hordozó karbént acetilénszármazékkal reagáltatva jó
termeléssel jutottak a háromgyűrűs heterociklusos vázhoz [9]. Amennyiben a reakcióban résztevő mindkét partner egyazon molekulában található
(pl. IV.84.), úgy egyszerre két gyűrű kialakítására is mód nyílik [10]. A IV.85. egyenletben bemutatott folyamatban az acetilénrészletet hordozó
karbén és az elektrondús dién cikloaddíciós reakciójában keletkező termék szerkezete megfelel az öttagú gyűrűt eredményező Dötz-reakció-variáns
köztitermékének, így nem meglepő, hogy a cikloaddíciót követően spontán gyűrűzáródás játszódik le és a feltüntetett triciklusos termékhez jutunk
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kiváló termeléssel [11]. Még összetettebb a szteroidokra jellemző vázszerkezet kialakulásához vezető IV.86. reakció mechanizmusa (Diels–Alder-
reakció, metanolelimináció, 2+2 cikloaddíció, metatézis, hattagú gyűrű kialakulása Dötz-reakcióban), amelyet részleteiben a [12] hivatkozás ismertet.
A két, viszonylag egyszerűen előállítható nyílt láncú molekulából kiinduló folyamat során négy gyűrű alakul ki egymás után.

(IV.85.). ábra -

(IV.86.). ábra -

Karbének fénnyel való besugárzás hatására keténkomplexekké alakulnak, amint az a IV.87. egyenletben feltüntetett folyamatban is történik. A króm-
karbonil-részlettel való komplexálás által stabilizált ketén készségesen reagál iminekkel (Schiff-bázisok) és a króm-karbonil-részlet eltávozása után
β-laktám-származékok keletkeznek. Királis oxazolidin-származékból kiinduló reakciókban, mivel a folyamat diasztereoszelektív, enantiotiszta termék
keletkezik, amelynek hidrolízise és hidrogenolízise az optikailag aktív és biológiailag igen jelentős amino-laktámhoz vezet [13].

(IV.87.). ábra -
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Megjegyzés: Az oxazolidinnel helyettesített karbén előállítása a Semmelhack által kifejlesztett, anionos króm-karbonil-komplexből és a megfelelő
amidből kiinduló reakcióúton történt, amelyben az „oxigénelvonó” szerepet a klór-trimetilszilán tölti be.

IV.4.2. Heteroatomot nem tartalmazó elektrofil karbének
A periódusos rendszer 8. oszlopának féméiből képzett, stabilizáló heteroatomot nem tartalmazó karbénkomplexek labilisak és előállításuk igen
bonyolult, így alkalmazásuk is korlátozott. Ezzel szemben ismertek olyan könnyen hozzáférhető, stabilis vaskomplexek, amelyek hevítés hatására,
vagy megfelelő reagens hozzáadására karbének képződéséhez vezetnek, amelyek ciklopropanálási, vagy szén-hidrogén-beékelődési reakcióban
vehetnek részt. A karbének előállításának két lehetséges útját a IV.88. egyenlet mutatja be. Mindkét eljárás anionos vaskarbonil-reagensből indul
ki. Az egyik esetben a reagenst alkilezik klórmetil-metil-szulfiddal, majd a szulfidot szulfónium sóvá alakítják Meerwein-reagenssel. A keletkező só
melegítés hatására dimetil-szulfid kilökődésével a kationos vas-metilidén-karbénné alakul. A karbén-helyzetben szubsztituenst hordozó komplexek
előállítása a megfelelő aldehidből indul, amelyet az anionos vaskarbonil-reagenssel klór-trimetilszilán jelenlétében szilil-éterré alakítanak. Erős
szililező szer, trimetilszilil-triflát jelenlétében a vegyület hexametil-disziloxán kilépése mellett a megfelelő kationos karbénkomplexszé alakul. Az
eljárás egy alkalmazását a IV.89. egyenlet mutatja be, ahol gyűrűs vázhoz kapcsolódó kén alapú karbén prekurzor alkilezésével, majd a keletkező
só hevítésével alakították ki a karbént. Mivel a reakcióelegy nem tartalmazott olyan alkénrészletet, amelyen ciklopropanálás játszódhatna le, így a
reaktív karbén az intramolekuláris szén-hidrogén kötésbe való beékelődéssel stabilizálódott. A reakció a feltüntetett kétgyűrüs termék keletkezéséhez
vezetett [14].

(IV.88.). ábra -

(IV.89.). ábra -
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IV.4.3. Átmenetifémekkel katalizált ciklopropanálás diazovegyületekkel
Az átmenetifém-karbének egyik legelterjedtebb alkalmazása a diazovegyületek bomlásával kiváltott ciklopropanálás. A folyamatban egy
diazovegyület és egy alkén reakciójában, a megfelelő átmenetifém katalitikus mennyiségének jelenlétében ciklopropángyűrű alakul ki. Az
átmenetifémek közül elsősorban a réz(I)-, palládium(II)- és ródium(II)sók érdemelnek említést. A folyamat, melynek feltételezett mechanizmusát a
IV.28. ábra mutatja be, nyitó lépése az elektrofil fématom és a diazovegyület nukleofil szénatomjának kapcsolódása, amely ikerionos komplexhez
vezet. A komplex spontán nitrogén vesztéssel az átmenetifém-karbénné alakul, amely elektrofil szénatomjával támadást intéz a jelenlevő
alkénkötésre, majd a ciklopropángyűrű kialakulásával egyidejűleg újra keletkezik az átmenetifém-katalizátor. Mint azt a mechanizmus már előrevetíti,
az alkének reaktivitása összhangban van elektronsűrűségükkel. Elektronban szegény kettős kötések ciklopropanálása jóval nehezebben játszódik le,
mint az elektronban gazdag alkéneké. A cisz-geometriájú kettős kötések általában gyorsabban reagálnak, mint a hasonló szubsztituenseket hordozó
transz-geometriájú vegyületek. A folyamat során a kettős kötés szubsztituenseinek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése megőrződik. A karbén
centrumból kialakuló négyértékű szén szubsztituenseinek elrendeződése általában nem szelektív (lásd IV.91.).

Megjegyzés: A konjugált diének és alkinek, mivel elektronban gazdagabbak mint az általános alkének, szintén készségesen ciklopropanálódnak.

IV.28. ábra - Átmenetifémekkel katalizált ciklopropanálás mechanizmusa diazovegyületekkel

A diazovegyületek kiemelkedő reaktivitását jól jellemzi a IV.90. egyenletben bemutatott példa. Allil-fenil-éter és diazometán palládiumkatalizálta
reakciója már 0 °C-on könnyen lejátszódik és kiváló termeléssel keletkezik a várt ciklopropán-származék [15]. A szintetikus átalakításokban általában
stabilizált diazovegyületekből indulnak ki, mivel egyéb esetekben a diazovegyület spontán bomlása (amely nem vezet a kívánt reakcióhoz) rontja
a folyamat kitermelését. A stabilitás növelésének egyik elterjedt módja aromás gyűrű, vagy karbonilcsoport bevitele α-helyzetbe. Diazometánnál
bonyolultabb szerkezetű reagensek és alkének reakciójában a keletkező termékben általában a szubsztituensek többféle elrendeződése is
megvalósul. így pl. a butil-vinil-éter és a fenilcsoporttal stabilizált diazometán reakciójában kiváló termeléssel keletkező ciklopropánvázas termék
(IV.91.) cisz- és transz-izomerek 71:29 arányú elegye [16].

(IV.90.). ábra -
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(IV.91.). ábra -

Amennyiben nincs jelen a reakcióelegyben telítetlen szén-szén kötést tartalmazó vegyület, úgy a karbének korábban tárgyalt átalakulásaihoz
hasonlóan C-H beékelődési reakció is lejátszódhat. Az ilyen reakciókban általában ródiumsókat alkalmaznak katalizátorként. Diazoecetsav-ciklohexil-
észter ródiumkatalizátor jelenlétében karbénné alakul, amely alkénrészlet hiányában beékelődik a ciklohexángyűrű egyik szénhidrogén kötésébe
(IV.92.). Amennyiben a reakciót királis ligandum jelenlétében játszatják le, úgy általában jó enantioszelektivitás érhető el [17]. Az ilyen átalakításokban
különösen elterjedt a réz(I)sók és C2-szimmetriájú oxazolinligandumok katalizátorként való alkalmazása. Érdekes katalizátorfüggő szelektivitást
figyeltek meg a IV.93. reakció kiindulási anyagául szolgáló összetett szerkezetű diazovegyület átalakításánál. Ródium-acetát jelenlétében a keletkező
karbén az anilinrészhez kapcsolódó benzil-helyzetű C-H kötésbe ékelődik be és β-laktám-származék keletkezik közepes termeléssel. Abban az
esetben, ha a ródiumkatalizátor anionja perfluoro-butiramidát, akkor a beékelődés szelektíven az aromás gyűrű egyik C-H kötésébe történik és
indolszármazék keletkezik jó termeléssel [18].

Megjegyzés: Az aromás szén-hidrogén kötésbe való beékelődés általában perfluorozott ellenion jelenlétét igényli a ródium mellett.

Az eddig tárgyaltaktól jelentősen eltérő módon keletkezik a IV.94. reakció terméke. A diazovegyületből kialakuló karbén a IV.4.1. fejezetben tárgyalt
módon 2+2 cikloaddíciós reakcióban reagál az alkinkötéssel. A keletkező metallaciklobutén metatézise újabb karbént eredményez, amelynek 2+2-
es cikloaddíciója és reduktív elimináció után jutunk a folyamat végtermékéhez [19].

(IV.92.). ábra -

(IV.93.). ábra -
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(IV.94.). ábra -

IV.4.4. Alkénmetatézis
Az alkénmetatézis-reakcióban, amelynek általános mechanizmusát a IV.29. ábra mutatja be, két telítetlen kötésű vegyület reakciójában formálisan
felszakadnak a többszörös kötések és újra kombinálódnak oly módon, hogy a korábban egy molekulához tartozó részletek most egy másik többszörös
kötés részét képezik. Mivel a metatézisreakcióban általában láncvégi alkéneket/alkineket alkalmaznak, így érzékelhető változást csak az olyan
metatézisreakciók eredményeznek, ahol az összetett szerkezetű részletek kapcsolódása valósul meg etén képződése mellett. A folyamatot, amelynek
ipari alkalmazása több évtizedes múltra tekint vissza, átmenetifém-karbén-komplexek katalizálják. A korai metatéziskatalizátorok nedvesség és
levegő érzékenysége, valamint alacsony funkciós csoport toleranciája miatt az eljárás laboratóriumi alkalmazása korlátozott volt. Jelentős előrelépést
hoztak a Schrock és Grubbs által bevezetett új típusú katalizátorok, amelyek viszonylag egyszerű előállításuk, csökkent érzékenységük és nagyobb
funkcióscsoport-tűrésük révén a laboratóriumi méretű átalakításokban is jól használhatóak.

Megjegyzés: Az alkénmetatézis elsődleges ipari alkalmazása a kőolaj krakkolásánál keletkező terminális alkének (főleg propén) átalakítása
eténné és nagyobb szénatomszámú alkénekké. Az etén a szintetikus vegyipar elsődleges nyersanyaga, míg a keletkező hosszabb szénláncú
alkének a kettős kötés telítése után visszaforgathatók a krakkolási reakcióba.

Az alkénmetatézis nyitó lépése a karbén-komplex-katalizátor és az egyik alkén között lejátszódó 2+2 cikloaddíció, amelyet a ciklopropanálási
reakcióktól eltérően nem reduktív elimináció, hanem „fordított 2+2 cikloaddíció”, ún. cikloreverzió követ. A keletkező „szubsztituált” karbén a másik
alkénrészlettel 2+2 cikloaddícióban, majd azt követő ismételt cikloreverzióban a végtermékké alakul. A folyamat elvileg alkének keverékéhez
vezethet, így a laboratóriumi alkalmazás szempontjából elsősorban az intramolekuláris átalakítások fontosak, ahol a melléktermékek (két azonos
alkén kapcsolása) mennyisége elenyésző. A Schrock-féle molibdén-karbén-komplexet kiemelkedő reaktivitás, míg a Grubbs-féle ruténium-karbén-
komplexeket kiváló ellenállóképesség jellemzi.
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Megjegyzés: A több, nagy térkitöltésű szubsztituenst hordozó alkének esetében célszerű a Schrock-féle katalizátor használata, míg a Grubbs-
féle komplexek még víz jelenlétében, fázistranszfer körülmények között is kiválóan működnek (IV.98.).

IV.29. ábra - Az alkénmetatézis általános mechanizmusa és néhány új típusú katalizátor

Az alkénmetatézis laboratóriumi alkalmazásai közül legdinamikusabban a gyűrűzárást kiváltó metatézisreakciók („ring-closing methatesis”, RCM)
száma emelkedik. A folyamatban általában egy molekulán belüli két terminális alkén kapcsolódásával, etén kilépése mellett alakítják ki a telítetlen
gyűrűt. Az eljárás normál, közepes és makrociklusos rendszerek előállítására egyaránt alkalmas (a könyv írásakor a „rekord” egy 32 tagú gyűrű
szintézise volt, de ez várhatóan már a nyomdába kerülésig megdőlt). A nagy tagszámú gyűrűk szintézisénél a kiindulási molekulák a lánc belső
részén minden esetben tartalmaznak egy-egy heteroatomot, amely feltehetően kapaszkodóul szolgál a karbénkomplexnek és segít a láncvégek
„összehajtásánál”. A IV.95. egyenletben bemutatott reakcióban kondenzált gyűrűrendszert állítottak elő kiváló termeléssel [20], ahol a viszonylag
labilis gyűrűs karbamátrészlet jelenléte sem okozott problémát. A Grubbs-katalizátor egy Fürstner és Hoffmann által kifejlesztett, heterociklusos
karbénligandumot hordozó és fokozott aktivitású változata (IV.96.) már kis koncentrációban is kiváló hatékonysággal zárta be a 18-tagú gyűrűt [21].
Amíg a 6-tagú gyűrű esetében csak a cisz-izomer keletkezésére van mód, addig a nagyobb rendszerek esetében általában cisz-transz izomerek
elegye keletkezik. Több szempontból is érdekes a IV.97. egyenletben bemutatott példa. Egyszerre világít rá arra, hogy olyan molekulákban, ahol
több telítetlen kötés is jelen van, mód nyílik többszörös metatézisreakcióra, valamint, hogy a hármas kötések szintén könnyen részt vesznek
metatézisreakciókban és reaktivitásuk felülmúlja a kétszeres kötését. A folyamat nyitó lépése az alkin-kötés és az egyik kettős kötés metatézise,
amely egy konjugált diént eredményez, amely készségesen reagál a molekulában jelenlevő terminális alkénrésszel és kétgyűrűs termék keletkezik
kiváló termeléssel [22].

(IV.95.). ábra -
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(IV.96.). ábra -

(IV.97.). ábra -

A gyűrűzárást kiváltó metatézisreakciók mellett mindenképpen említést érdemel a gyűrűfelnyílással járó metatézispolimerizáció („ring opening
methatesis polymerisation”, ROMP), amelynek ipari jelentőségét az adja, hogy többszörösen funkcionalizált, összetett szerkezetű (általában
különleges felhasználású) polimerek állíthatók elő viszonylag egyszerű gyűrűs alkénekből. A IV.98. egyenlet kiindulási anyaga furán és N-metil-
maleinimid cikloaddíciós terméke, amely gyűrűfelnyílási metatézis-polimerizációban a kétgyűrűs heterociklusos egységekből álló láncot eredményezi,
amelynek szintézise klasszikus módszerekkel nehezen lenne megvalósítható [23].

(IV.98.). ábra -

IV.4.5. Nukleofil karbének
A nukleofil jellegű karbének általában a periódusos rendszer korai átmenetifémeinek magas oxidációs állapotú komplexei, amelyek jó donor sajátságú
ligandumokat (pl. ciklopentadienil) tartalmaznak. A karbénrész leggyakrabban egyéb szubsztituenst nem hordozó metilénrészlet. A nukleofil karbének
legismertebb képviselője a Tebbe-reagens, amelynek előállítását és általános reaktivitását a IV.30. ábra mutatja be. Diciklopentadienil-titán-diklorid
és trimetilalumínium reakciójában egy metallaciklusos komplex keletkezik (Tebbe-reagens), amely bázis jelenlétében a feltüntetett reaktív titán-
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karbénné alakul. A karbén nukleofil szénatomja hatásosan támad bármilyen karbonilcsoporton (aldehid, keton, észter, amid, savklorid, sav-anhidrid)
és egy négytagú gyűrűs intermedier keletkezik, amely általában alkénre és a titán-oxokomplexre esik szét. Savkloridok és anhidridek esetében a
köztitermék titán-enoláttá rendeződik át.

Megjegyzés: A Tebbe-reagens szintetikus jelentőségét az adja, hogy kiválóan működik olyan esetekben is (enolizálható, szterikusan gátolt
ketonok, észterek, amidok), ahol a Wittig-reagens és származékai kudarcot vallanak.

IV.30. ábra - A Tebbe-reagens előállítása és reaktivitása

Α IV.99. egyenlet kiindulási ketonja enolizációra hajlamos, így a hagyományos alkénképzési módszerek alkalmazása gondot jelentene, míg a Tebbe-
reagenssel kiváló termeléssel adja a várt sztirolszármazékot [24]. Lewis-savra érzékeny rendszerek esetében, mint amilyen a IV.100. egyenlet
kiindulási anyaga, a Tebbe-reagens alkalmazása a vegyület bomlásához vezet. A problémára megoldást a titán-karbén előállítására kidolgozott új
út jelenti, ahol dimetiltitanocén enyhe melegítésével jutnak a reaktív karbénhez, amely jó termeléssel a kívánt terméket adja [25]. A karbénreagens
ily módon történő előállítása lehetővé teszi szubsztituált alkének kialakítását is (pl. =CHPh, =CHTMS, =OCH2).

Megjegyzés: Hasonló okra vezethető vissza a króm(II)sóból és jodoformból, illetve bromoformból kialakuló reagens aktivitása is, amely a
karbonilcsoportot monojód (monobróm) alkénné alakítja (C=0 → C=CHX).

(IV.99.). ábra -

(IV.100.). ábra -
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IV.5. Alkén-, dién- és dienilkomplexek
Az átmenetifémek koordinációja valamilyen telítetlen kötéshez a π-elektronsűrűség fém irányába való eltolódásához, és ezáltal a kötést alkotó
szénatomok elektrofil jellegének megnövekedéséhez vezet. Ezek alapján nem meglepő, hogy az átmenetifém-alkén-komplexek elsődleges
szintetikus alkalmazása nukleofil reagensek bevitele a kettős kötésre. Figyelembe véve, hogy a nem komplexált kettős kötés nukleofilekkel szemben
nem reaktív (jellegzetes reakciója az elektrofilek támadása), az átmenetifém-komplexek ilyen irányú alkalmazása új szintetikus utat nyit meg. A
folyamat másik előnyös tulajdonsága, amint azt a IV.31. ábra is mutatja az, hogy a nukleofil belépésével egyidejűleg egy új fém-szén kovalens kötés
is keletkezik, amely a IV.2.2. fejezetben tárgyalt további reakciók sokaságának szolgálhat kiindulási anyagául. Ilyen kapcsolódó folyamatok lehetnek
az alkénkötést regeneráló β-elimináció, vagy az új szén-szén kötés kialakulásához vezető karbopalladálás, keresztkapcsolás, illetve a karbonilatív
átalakítások. Az alkalmazott átmenetifémek közül az alkénkomplexeknél szintetikus jelentősége alapján kiemelkedik a palládium és a vas, míg a
dién- és dienilkomplexeknél a vas, a molibdén és a króm.
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IV.31. ábra - Átmenetifém-alkén-komplexek reakciói

IV.5.1. Nukleofil támadás palládiumkomplexekre
A szerves szintézisben alkalmazott alkén-átmenetifém-komplexek legelterjedtebb képviselői a palládium(II)komplexek, amelyek készségesen
reagálnak nukleofilekkel. A keletkező σ-kötésű organopalládium-vegyületek szerteágazó másodlagos átalakításokat tesznek lehetővé. Az alkének
reaktivitása szubsztituenseik számának növekedésével csökken, a cisz-alkének reaktívabbak, mint a transz-alkének. Az alkén-palládium-komplex
reaktivitását jól jellemzi, hogy halogenidekkel ugyanolyan készségesen reagál, mint a szén nukleofilekkel. A folyamatban nem alkalmazhatók olyan
nukleofilek (aminok, szulfidok), amelyek erősen koordinálódnak a palládiumhoz, mert ezek „megmérgezik” az átmeneti fémet.

Megjegyzés: A különböző telítetlen vegyületek komplexképzési hajlama átmenetifémekkel hasonló tendenciát mutat az egész d-mezőben. A
hármas kötésű vegyületek, nagyobb elektronsűrűségükből kifolyólag erősebben kapcsolódnak fémekhez, így reaktívabbak az átmenetifém-
katalizálta eljárásokban, mint az alkének. A kettős kötések közül reaktivitás (komplexképzési hajlam) tekintetében az etént a terminális alkének
követik, majd a belső alkének jönnek. A szubsztituensek számának növelése csökkenti a reaktivitást, míg azonos számú helyettesítőnél a cisz-
elrendeződés reaktívabb, mint a transz.

Az alkén-palládium-komplexeken lejátszódó nukleofil támadás egyik korai és ipari szempontból is fontos példája a Wacker-reakció (oxidáció),
amelynek mechanizmusát a IV.32. ábra mutatja be. A klasszikus Wacker-oxidációban (R=H) etént reagáltatnak vizes oldatban oxigénnel palládium(II)-
és réz(II)katalizátor jelenlétében. A folyamat nyitó lépése az alkénrészlet koordinációja a palládium(II)-komplexhez, amelyet a víz támadása
követ az aktivált kettős kötésen. Ha az eténnél bonyolultabb szerkezetű alkénből indulunk ki, úgy a nukleofil általában a magasabb, míg a
palládium az alacsonyabb rendű szénatomhoz kapcsolódik. A kialakuló σ-kötésű palládiumkomplex β-eliminációval enollá és palládium(II)-hidrid-
komplexszé alakul. Az enol tautomerizációja a megfelelő karbonilvegyületet (az etén esetében acetaldehid, R=H) eredményezi, míg a palládium-hidrid
reduktív eliminációban palládium(0)-komplexszé alakul. Mivel a folyamat nyitó lépésének feltétele a palládium(II)komplex jelenléte, így a katalitikus
átalakításokban valamilyen oxidálószert is alkalmazni kell sztöchiometrikus mennyiségben.

Megjegyzés: A megfelelő oxidálószer kiválasztását nehezíti, hogy az alkének általában érzékenyek az oxidációra és így a folyamatot nem kívánt
mellékreakciók is kísérhetik.

A Wacker-oxidációban ezt a szerepet a réz(II)-réz(I) rendszer látja el, ahol a keletkező réz(I)só visszaoxidálása oxigén segítségével történik. A
Wacker-oxidációban így formailag az etén oxigén hatására acetaldehiddé alakul. Abban az esetben, ha a reakciót nem vízben, hanem pl. ecetsavban
játszatják le, akkor a nukleofil támadást az ecetsav hajtja végre és a folyamat végén vinil-acetát keletkezik.
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Megjegyzés: A palládium 0 oxidációs állapotú komplexeiben a palládiumatom sokkal kevésbé elektrofil jellegű, mint a II oxidációs állapotban, így
ezek a vegyületek nem alkalmasak alkéneken lejátszódó nukleofil támadás kiváltására.

IV.32. ábra - A Wacker-oxidáció mechanizmusa

A Wacker-reakciót laboratóriumban leggyakrabban terminális alkének metil-ketonokká való átalakítására használják (IV.32. ábra, R=alkil). A molekula
belsejében elhelyezkedő kettős kötések általában nem vesznek részt a folyamatban, de olyan esetekben, ahol az alkénnel konjugált helyzetben
karbonilcsoport található, lejátszódik a nukleofil támadás. A IV.101. egyenletben feltüntetett 2-penténsav-észter izopropil-alkoholos oldatban nátrium-
tetrakloropalladát-katalizátor és terc-butil-hidroperoxid, mint oxidálószer jelenlétében 3-oxo-pentánsav-észterré alakul [1]. Abban az esetben, ha
a kiindulási alkén a molekulán belül megfelelő helyzetben hidroxilcsoportot is hordoz, úgy a palládium-alkén-komplexen intramolekuláris nukleofil
támadás játszódik le. A feltüntetett példában (IV.102.) elsőként a tercier alkoholcsoport alakítja ki a pirángyűrűt, mivel a hatos gyűrű képződése
kedvezményezett a hetes, illetve nyolcas gyűrűvel szemben, majd a keletkező kettős kötésen újabb palládiumkatalizálta belső nukleofil támadás
játszódik le [2]. Az eddig tárgyalt példákban a palládium a kevésbé szubsztituált szénatomhoz kapcsolódott, de koordinációra alkalmas funkciós
csoport (éter, észter) jelenlétében megfordulhat a reakció regioszelektivitása, amennyiben öt-vagy hattagú palladaciklus alakul ki a kordináció
segítségével. Ezzel magyarázható, hogy a IV.103. egyenletben bemutatott furánszármazék oxidációja aldehidet eredményez jó termeléssel és nem
pedig ketont [3].

Megjegyzés: Általánosságban kedvezményezettek az olyan folyamatok, ahol öt- vagy hattagú gyűrűs köztitermék kialakulására van mód.
Amennyiben a rendszernek az ötös és hatos gyűrű között kell választania, akkor általában a kinetikailag kedvezőbb ötös rendszer alakul ki
(IV.103.).

(IV.101.). ábra -
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(IV.102.). ábra -

(IV.103.). ábra -

Nincs szükség oxidálószer hozzáadására az olyan palládiumkatalizálta reakciókban, ahol a β-elimináció eredményeként palládium(II)komplex
keletkezik. A IV.104. egyenletben bemutatott példán az intramolekuláris nukleofil támadás után kialakuló komplex palládium-klorid-hidroxid
eliminációjával stabilizálódik, így már kis mennyiségű palládium(II)só jelenlétében is kiváló termelés érhető el [4]. A „szokatlan” β-elimináció
magyarázata a syn-állású hidrogénatom hiánya.

(IV.104.). ábra -

Az oxigénnukleofilek mellett szintetikus szempontból szintén fontosak a nitrogén-nukleofilekkel kiváltott átalakítások, amelyeknek azonban gátat
szab a nitrogén és palládium(II) közötti erős koordinációs hajlam (IV.105.). Egyszerű aminok alkalmazása esetén a folyamat már a palládium-alkén-
komplex képződésénél megáll. Amennyiben a nitrogén donorjellegét acilszubsztituens bevitelével csökkentjük (amidok), úgy készségesen lejátszódik
a nukleofil támadás az alkén-palládium-komplexen, azonban a keletkező σ-kötésű palládiumkomplex hattagú gyűrűs palladaciklus képződése mellett
stabilizálódik és problematikus lehet a reduktív elimináció kiváltása. Szulfonamidok alkalmazása, az oxigén lecsökkent elektronsűrűsége folytán ezt
a problémát is kiküszöböli, bár gondot jelenthet az aminocsoport felszabadítása a folyamat végén, mivel a szulfonamidok hidrolízise viszonylag
drasztikus körülmények között játszódik csak le. A IV.106. egyenletben bemutatott esetben sikeresen alkalmazták a formamidrészletet, mint nukleofilt,
imidazolidin gyűrű kiépítésére intramolekuláris reakcióban [5]. A folyamat érdekessége a rendkívül enyhe és mégis hatékony dimetilszulfoxid - oxigén
rendszer alkalmazása.
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Megjegyzés: A gyakorlati alkalmazásokban célszerű először amidcsoporttal megkísérelni az átalakítást, és csak kudarc esetén érdemes a
szulfonamidokhoz fordulni.

(IV.105.). ábra -

(IV.106.). ábra -

Elvileg szénnukleofilek is támadást intézhetnek az alkén-palládium-komplexre, azonban karbanionos reagensek alkalmazása gondot jelent az
ilyen átalakításokban, mivel palládium(II)só kiválthatja ezek oxidatív dimerizációját. A problémára a megoldást a reakciókörülmények körültekintő
megválasztása jelenti. A alkén-palládium-komplex kialakítása után az oldathoz két ekvivalens amint adva (általában trietil-amin) és a karbanionos
reagens hozzáadását alacsony hőmérsékleten végezve, háttérbe szorul a nem kívánt redoxfolyamat és a σ-kötésű palládiumkomplex keletkezik,
amely azután többirányú átalakítást tesz lehetővé. A folyamat hátránya az, hogy a szén-nukleofil oxidációra való érzékenysége miatt a reakció
katalitikus változata egyelőre nem ismert. A viniloxazolidin-származékon (IV.107.) palládium(II)komplex és trietil-amin jelenlétében malonészter
nátriumsójával lejátszatott nukleofil támadás eredményeképpen keletkező σ-kötésü Pd-komplex szén-monoxid és vinil-ón reagens jelenlétében
először karbonileződött, majd a keresztkapcsolási reakciót követően jó termeléssel és kiváló diasztereoszelektivitással adta a komplex szerkezetű
terméket [6]. Kiváló termeléssel és egyszerűbb körülmények között játszódik le enol-éterek nukleofil támadása alkéneken (IV.108.). A feltüntetett
gyűrűzárási reakció elvileg katalitikus körülmények között is kiváltható lenne, mivel a szilil-enol-éter kevésbé érzékeny oxidációra, ám mindezidáig
nem sikerült jelentősebb katalitikus aktivitást elérni [7].

(IV.107.). ábra -
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(IV.108.). ábra -

A palládium(II)sók egy másik érdekes katalitikus alkalmazása allilrendszerek [3,3] szigmatróp átrendeződésének az elősegítése. Bár a IV.33. ábrán
feltüntetett folyamat általában katalizátor távollétében, melegítéssel is kiváltható, palládium(II)komplexek hozzáadása gyakran több nagyságrendnyi
sebességnövekedést (1010!) vált ki. A palládium koordinációja az alkénkötéshez, a feltüntetett ikerionos intermedier kialakulásához vezethet, amely
a palládium(II)komplex eliminációjával a stabilisabb, átrendeződött terméket adja.

IV.33. ábra - A palládium(II)-vel katalizált (3,3) átrendeződés mechanizmusa

Megjegyzés: Abban az esetben, ha X és Υ is szén, úgy a sikeres reakció feltétele, hogy a közöttük levő szénatom valamilyen szubsztituenst
hordozzon, amely stabilizálja az átmeneti állapotban megjelenő pozitív töltést.

Α IV.109. egyenletben a feltüntetett 2-metil-3-fenilciklohexa-l,5-dién-lánc katalitikus mennyiségű palládium hatására már szobahőmérsékleten is
készségesen átalakul [8]. A kiváló termeléssel zajló átrendeződésben a várt szerkezetű főtermék mellett kisebb mennyiségben a geometriai izomer
is megjelenik melléktermékként. Allil-acetátok is készségesen átrendeződnek palládium(II)komplex jelenlétében (IV.110.). A folyamatban a palládium
az acetátrészlettel átellenes oldalon koordinálódik a kettős kötéshez, míg a vándorló acetát ugyanarról a térrészről kapcsolódik, mint azt korábban
is tette. Ily módon az átrendeződés folyamán a molekulában jelenlevő királis információ megmarad [9].

(IV.109.). ábra -

(IV.110.). ábra -
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IV.5.2. Nukleofil támadás alkén-vas-komplexekre
Az alkén-palládium-komplexekhez hasonló reaktivitást mutatnak a ciklopentadienil-vas(II)-dikarbonil (rövidítve Fp) alkénkomplexei. A kationos
komplexek készségesen reagálnak nukleofilekkel és stabilis σ-kötésű vaskomplexek keletkeznek. A palládiumanalógokkal ellentétben ezen
komplexek elbontása valamilyen oxidálószert igényel és a folyamatot általában karbonilrészlet beékelődése kíséri. A vas-alkén-komplex előállítását
és a továbbalakítás általános egyenletét a IV.34. ábra mutatja be. A semleges dimer Cp-vas-dikarbonilból redukcióval nyerhető Na-Fp metallil-
bromiddal a semleges izobutenil-származékká alakul, amelynek fluorobórsavas kezelése a stabilis kationos Fp-izobutenil-komplexet adja,
amely alkén jelenlétében könnyen lecseréli az izobuténligandumot. Az új alkénkomplexen lejátszódó nukleofil támadás olyan alkil-vas-komplex
képződéséhez vezet, ahol a vas az alacsonyabb rendű szénatomhoz kapcsolódik. A komplex oxidatív bontása szén-monoxid-beékelődés után a
megfelelő karbonsavszármazék képződését eredményezi.

IV.34. ábra - Vas(II)-alklén-komplexek előállítása és továbbalakítása

A IV.111. egyenlet a folyamat egy gyakorlati alkalmazását mutatja be. Az elektrondús 1,2-dimetoxi-etén készségesen kapcsolódik az Fp-részlethez
és a keletkező kationos komplex 2,3-butándiollal reagálva, két egymás utáni addíciós-eliminációs lépésben az Fp-dioxén-származékot adja [10],
amelynek sorsa a továbbiakban alkalmazott reagenstől függ. Jodidion hatására a komplex elbomlik, a felszabaduló szerves molekula mellett Fpl
társtermék keletkezik. Szén-nukleofilek alkalmazása újabb támadást vált ki a komplexált kettős kötésen és a σ-kötésű vas-ciklohexanil-vegyület
keletkezik. Fontos megjegyezni, hogy a belépő nukleofil szterikus okokból a vassal átellenes térrészen támad.

Amikor egy alkén a kationos Fp-részlethez kapcsolódik, elektronsűrűsége jelentősen lecsökken, így a továbbiakban nem vesz részt az alkénekre
jellemző olyan átalakításokban, mint halogénaddíció, redukció, cikloaddíció. Ennek a jelenségnek a felismerése oda vezetett, hogy egyes szintetikus
folyamatokban az Fp-csoportot alkénrészletek védelmére használják. A IV.112. egyenletben feltüntetett reakcióban az aromás részt akarták brómozni
az allilcsoport jelenlétében. A nem kívánt alkénaddíció megelőzésére a kettős kötést Fp-komplexként védték, majd a brómozás után, a korábban
már bemutatott jodidion-kiváltotta dekomplexálással felszabadították az alként [8].

(IV.111.). ábra -
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(IV.112.). ábra -

IV.5.3. Nukleofil támadás vas-dién- és -dienil-komplexekre
Konjugált diének és valamilyen vas-karbonil hevítés hatására a dién vastrikarbonil-komplexét adják, amely a kiindulási diénekkel szemben igen stabilis
képződmény, az alkénekre jellemző reakciókat általában nem adja. Mivel a természetes vegyületek sokasága tartalmaz diénrészletet, amelynek
jelenléte és fokozott reaktivitása általában komoly akadályt jelent e vegyületek előállításánál, így az alkén-vaskomplexekhez hasonlóan a dién-
vas-komplexeket is előszeretettel alkalmazzák a szerves részlet „védőcsoportjaként”. A vas-karbonil-részlet eltávolítása viszonylag egyszerűen
megvalósítható oxidatív úton, amin-oxidok hozzáadásával.

Megjegyzés: A dién-vas-komplex stabilitását mutatja, hogy csak igen reaktív nukleofilekkel, pl. alkil-lítium-reagensekkel lép reakcióba.
Amennyiben ilyen irányú reakciót akarunk kiváltani, úgy a később bemutatásra kerülő dienil-vas-komplexeket célszerű használnunk.

Az egyik legelterjedtebben használt védett dién a 6-oxo-penta-2,4-diénsav metilésztere (IV.113.). A konjugált karbonilcsoport fokozottan érzékeny,
amelynek hagyományos átalakításai általában komplex termékelegyekhez vezetnek. A védett vegyület, amely planáris kiralitással rendelkezik és
enantiomer formái viszonylag egyszerűen szétválaszthatóak, ezzel szemben lehetővé teszi a karbonilrészlet jó kitermeléssel járó átalakítását.
Az aldehid szelektív redukcióját követő savas kezelés dienil-vas-komplexhez vezet (részletesebben lásd alább), amely reagál az anionos
acetilénszármazékkal, ismét semleges diénkomplexet eredményezve. Az alkinkötések cisz-redukcióját követően az észterrészletet két lépésben
aldehiddé alakították, majd a vas-karbonil-rész szterikus árnyékoló hatását kiaknázó, az aldehidrészleten lejátszódó diasztereoszelektív nukleofil
addíciót és a vas-karbonil védőcsoport eltávolítását követően a húsz szénatomos telítetlen hidroxi-karbonsav enantiomerjéhez jutottak [11].

Megjegyzés: A vas-karbonillal védett diénkomplexekhez hasonló reaktivitást mutatnak más átmenetifém-dién-komplexek is (pl. Mo).

A dién-vas-komplex stabilitása oda vezet, hogy aromás vegyületek (pl. benzol) energetikailag egyébként kedvezőtlen tautomer formái is stabilissá
válnak. 4-metoxi-toluol és vas-karbonil-komplexe olyan szerkezettel jellemezhető (IV.114.), ahol az aromás rendszer megbomlása vas-ciklohexadién-
komplex és exociklusos (gyűrűből kifelé mutató) kettős kötés kialakulásával jár együtt. A kialakult kettős kötés jó termeléssel adja az alkénekre
jellemző reakciókat (ozonolízis, cikloaddíció) [12]. Az ozonolízis terméke a hidrokinon egy „szokatlan” tautomerje, amelynek karbonilcsoportja
készségesen reagál a feltüntetett telítetlen alumíniumorganikus reagenssel.

Megjegyzés: A szokatlan szerkezetű, vas-karbonillal védett diénkomplexek stabilitásának jellemző példája az antiaromás ciklobutadién vas-
karbonil-komplexe, amely nem csak izolálható, hanem a ciklobutadiénrész megőrzése mellett további átalakításokba is vihető.
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(IV.113.). ábra -

(IV.114.). ábra -

Mint azt a IV.113. egyenletben is láttuk, amennyiben dién-vas-komplexen nukleofil reagens támadását akarjuk kiváltani, úgy célszerű a semleges dién-
vas-komplexet először a kationos vas-dienil formává alakítani. Ez történhet hidridelvonással, vagy anionos távozó csoport (hidroxil, acetát) kilépésével
is. Az előszeretettel használt ciklohexadienil-vas-komplex előállítását és általános reakcióit a IV.115. egyenlet mutatja be. Ciklohexadién és divas-
nonakarbonil hevítése a ciklohexadién-vas-trikarbonil-komplex képződéséhez vezet, amelynek tritilium-tetrafluoroborátos kezelése a reakcióban
kvantitatíve adja a viszonylag stabilis kationos ciklohexadienil-komplexet. Ez a komplex készségesen reagál a legkülönfélébb nukleofilekkel, amelyek
a vassal átellenes térrész felől támadnak a dienilrész egyik terminális helyzetében. A keletkező dién-vas-komplexre a fenti hidridelvonás – nukleofil
támadás reakciósorozat megismétlésével újabb szubsztituenst vihetünk be [13].

Megjegyzés: A ciklohexadienil-vas-trikarbonil-komplexek elterjedt alkalmazása elsősorban annak köszönhető, hogy a különböző helyettesített
ciklohexadiénszármazékok egyszerűen előállíthatók a megfelelő aromás vegyület Birch-redukciójában.

A dienil-vas-komplexek számos alkalmazása közül két olyan reakciót mutatunk be, amely természetes vegyületek egyszerű előállítását teszi lehetővé.
Az első példában (IV.116.) a ciklohexadienil-vaskomplexet elektrondús benzolszármazékkal reagáltatva az aromás mag nukleofil támadását követően
levegő hatására spontán oxidatív gyűrűzáródás játszódott le és jó termeléssel izolálták a karbazolvázat tartalmazó háromgyűrűs vegyületet, amelynek
többlépéses oxidációja a biológiai szempontból jelentős karbazokinocin C-hez vezet [14]. Amennyiben a nukleofil aromás csoport intramolekuláris
támadást hajt végre a ciklohexadienil részleten (IV.117.), úgy összetett szerkezetű spirovegyületek keletkeznek. A bemutatott példában kiváló
szelektivitással keletkezik a spirokinolinvázas vegyület [15].
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Megjegyzés: Érdemes megjegyezni, hogy mindkét bemutatott esetben előnyt élvez az elektronban gazdag aromás magon lejátszódó reakció a
jelenlevő aminrészlethez képest.

(IV.115.). ábra -

(IV.116.). ábra -

(IV.117.). ábra -

IV.5.4. Átmenetifém-katalizált cikloaddíciós reakciók
Az átmenetifémek koordinálódása telítetlen kötésekhez gyakran olyan cikloaddíciós reakciók lefutását is lehetővé teszi (2+2, 2+3, 2+2+2, 4+4,
6+2, 6+4,...), amelyek megvalósítása klasszikus körülmények között nem, vagy csak igen körülményesen lehetséges [16]. A folyamatok nagy
valószínűséggel nem a hagyományos („concerted”) mechanizmus szerint játszódnak le, hanem a IV.35. ábrán látható oxidatív gyűrűzárás – reduktív
eliminációs utat követik. A reakciók részletes mechanizmusa csak kevéssé ismert, gyakran feltételezhető az egymással versengő párhuzamos
reakcióutak jelenléte.

IV.35. ábra - Átmenetifém-katalizáit (4+2) cikloaddíció feltételezett mechanizmusa
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Érdekes szerkezetű feszült többgyűrűs termék keletkezéséhez vezet (IV.118.) a norbornadién és elektronhiányos alkének között lejátszódó [2+2+2]
cikloaddíció (ún. homo-Diels–Alder-reakció). Amennyiben a nikkel- vagy kobaltkatalizált reakciót királis ligandum jelenlétében játszatták le, úgy a
királis termék kiváló enantioszelektivitással keletkezett [17]. Komoly kihívás a szintetikus kémikusok számára a nyolctagú gyűrű előállítása, amelynek
keletkezése konformációs szempontból erősen gátolt. A problémára megoldást jelenthet a nikkelkatalizált [4+4] cikloaddíció, amely jó termeléssel
1,5-ciklooktadién-gyűrű keletkezéséhez vezet. Amennyiben a két butadiénrészlet egy molekulán belül található (IV.119.) úgy többgyűrűs molekulákat
állíthatunk elő jó termeléssel [18].

(IV.118.). ábra -

(IV.119.). ábra -

Konjugált triének króm-trikarbonil-komplexei, mint 6π-elektronos rendszerek jól reagálnak [6+2] és [6+4] cikloaddíciós reakciókban. A IV.120.
egyenletben bemutatott átalakításban a besugárzás hatására az egyik szén-monoxid-molekula disszociál a krómról és az így felszabaduló
koordinációs helyhez kapcsolódik a jelenlevő alkén. A kettős kötés beékelődését reduktív elimináció követi és kiváló termeléssel keletkezik a
kétgyűrűs termék [19]. Ugyanezen trién-króm-komplexet konjugált diénekkel reagáltatva a cikloaddíciós reakció a krómra nézve katalitikussá tehető
(IV.121.). A jelenség magyarázata feltehetően az, hogy a reakció végtermékeként kialakuló dién-alkén-króm-trikarbonil-komplex feszült szerkezetű,
amely könnyen lecseréli kétgyűrűs ligandumát a jelenlevő cikloheptatrién-molekulára. [20].

(IV.120.). ábra -
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(IV.121.). ábra -
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IV.6. Alkinkomplexek
Az alkinekhez, nagy elektronsűrűségükből eredően minden átmenetifém készségesen komplexálódik, de a stabilis alkin-fém-komplexek száma
elenyésző a megfelelő alkén-komplexekéhez képest. Ennek oka főként abban keresendő, hogy az átmenetifém-alkin-komplexek általában újabb
alkinmolekulákkal reagálnak, összetett szerkezetű szerves vegyületek képződése közben. Az olyan átmenetifém-alkin-komplexek, amelyek elég
stabilisak ahhoz, hogy ne reagáljanak további alkinrészlettel, általában más funkciós csoportokkal is csak nehezen vihetők reakcióba, ami jelentősen
nehezíti felhasználásukat. Az alkinkomplexek reakcióinak ismertetésénél szokták tárgyalni a Pauson–Khand-reakciót. Ebben a könyvben ezt formai
okokból a IV.3.7. fejezetben mutattuk be az átmenetifémek karbonilkomplexeinek alkalmazásánál.

IV.6.1. Nukleofil támadás palládium-alkin-komplexekre
Az átmenetifém-alkin-komplexeken lejátszódó nukleofil támadás szintetikus jelentősége messze elmarad az alkénkomplexek azonos reakciójáétól. A
viszonylag kevés ismert eset közül a palládium-alkin-komplexeken végbemenő intramolekuláris nukleofil gyűrűzárás érdemel említést, bár a folyamat
mechanizmusa nem bizonyított, így elképzelhető, hogy nem az alkének átalakításának mintájára zajlik.

Megjegyzés: Az alkénekkel analóg módon a kationos CpFe(CO)2-alkin-komplexek is készségesen reagálnak nukleofilekkel, de a keletkező
alkenil-vas-komplex elbontása erőteljes reakciókörülményeket igényel.

Azonos (cisz) térállású hidroxil- és propargilcsoportot hordozó ciklopentán-származékok palládium(II)komplexek jelenlétében a IV.122. egyenletben
feltüntetett kétgyűrűs heterociklussá alakulnak. A folyamat részletes lefutása nem ismert [1]. Orto-alkinilanilin-származékok (IV.123.) metanolos
oldatban szén-monoxid jelenlétében indol-3-karbonsav-észterekké alakíthatók. A palládium-klorid és réz(I)-klorid által katalizált folyamat feltehetően
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hasonló úton zajlik, mint a megfelelő alkének reakciója. A palládium(II)só koordinációját és az aminocsoport támadását követően kialakuló σ-kötésü
palládium-indol-komplex karbonilatív bomlása vezet a metil-észterhez [2].

(IV.122.). ábra -

(IV.123.). ábra -

Megjegyzés: A kiindulási vegyületek egyszerűen előállíthatók 2-jódanilin Sonogashira-kapcsolásával (lásd IV.2.2.1. fejezet). Érdemes
megjegyezni, hogy maga a gyűrűzárás egyszerű bázis, pl. kálium-terc-butoxid jelenlétében is lejátszódik.

Bár formailag elég bonyolult, de valójában egyszerű lépések építik fel a Trost és munkatársai által leírt négykomponensű reakciót, amelyben
formálisan egy-egy alkin-, telítetlen keton-, aldehid- és hidrogén-bromid-molekula kapcsolódik össze a IV.124. egyenletben feltüntetett termékké.
A folyamat nyitó lépése a kationos ruténiumkomplex kialakulása, amely a bromidion támadása nyomán a σ-kötésű alkenil-ruténium-komplexszé
alakul. Ez, nukleofil jellegénél fogva, támadást intéz a telítetlen ketonra (Michael-addíció), majd az így kialakuló ruténium-enolát nukleofil
szénatomjával addícionálódik az aldehid karbonilcsoportjára. A keletkező ruténium-alkoholát protonálódása a feltüntetett termékhez és a katalizátor
felszabadulásához vezet. A folyamatban mindig keletkezik az enolát intermedier protonálásával felszabaduló melléktermék is [3].

Megjegyzés: A reakciókörülmények megváltoztatásával lehetőség van a transz-geometriájú termék szelektív előállítására is. Az ón-tetrabromid,
mint Lewis-sav elősegíti a karbonil-vegyületeken lejátszódó nukleofil támadást.

(IV.124.). ábra -
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IV.6.2. Alkinek védelme átmenetifém-komplexként
Olyan átmenetifémek esetében, amelyek alkinkomplexei kiemelkedő stabilitásuk miatt nem adják az alkinokra jellemző reakciókat, a komplex
alkalmas lehet a hármas kötés védelmére. Ennek leggyakoribb példája az alkinekből és dikobalt-oktakarbonilból hevítés hatására kialakuló alkin-
dikobalt-hexakarbonil-komplexek esete. Az ilyen komplexek alkinjellege annyira lecsökken, hogy a hozzá kapcsolódó szénatomon (propargil-helyzet)
szelektíven kiválthatók olyan átalakítások, amelyek az alkinrész védelme nélkül bonyolult termékelegyekhez, vagy nem kívánt termékhez vezetnének.

Az elektrofil propargilcentrumon lejátszódó nukleofil szubsztitúció általános kísérőjelensége a kationos intermedier allén formában való jelenléte,
amely azután allén szerkezetű termék képződéséhez vezet. A mellékreakció elkerülése végett először az alkinrészt dikobalt-hexakarbonil-komplexszé
alakítják, amely kationos formájában is stabilis „propargil-szerkezettel” rendelkezik (IV.125.), így a nukleofil a távozó csoport helyére lép be. A
védőcsoport eltávolítása általában oxidatív körülmények között történik [4].

Megjegyzés: A „rögzített” szerkezetű propargil-kationon lejátszódó nukleofil támadást szokás felfedezője után Nicholas-reakciónak is nevezni.

A propargil-kation mellett a propargilgyök esetében is lehetőség van a mezomer allénszerkezet kialakulására. Ennek elkerülésére a gyökös
reakció előtt célszerű a hármas kötés védése. Kobaltkomplex formájában védett propargilgyök intramolekuláris gyűrűzáródása allén jellegű termék
keletkezése nélkül játszódik le (IV.126.), és a védőcsoport eltávolítása után alkinil-ciklopentán-származékokat izoláltak jó termeléssel [5].

Megjegyzés: A kobalt-karbonilos védelem hatékonyságát mutatja az a tény is, hogy a IV.126. egyenletben feltüntetett gyök allén formájának
stabilitását a fenilcsoport jelentősen megnöveli a propargil formához képest, ám ez mégsem alakul ki.

A pentadienil-kationból és elektrondús alkénekből kiinduló, a ciklohepténváz előállítását célzó [5+2] gyűrűzárási reakciók nem kívánt mellékterméke
általában az intramolekuláris gyűrűzárási reakcióban kialakuló ciklopenténszármazék. Ennek keletkezése elkerülhető (IV.127.) amennyiben a
konjugált rendszerbe dikobalt-hexakarbonil-alkin-komplexet iktatunk be. Ez a szerkezeti rész, viszonylag merev és közel lineáris elrendeződése
miatt, megakadályozza az intramolekuláris gyűrűzárást és elektrondús alkének jelenlétében is a héttagú gyűrű keletkezik. A kobaltkomplex oxidatív
bontása kétszeres karbonilbeékelődés után a telítetlen savanhidridrészlet kialakulásához vezet, amely számos további átalakításra nyújt módot [6].

(IV.125.). ábra -
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(IV.126.). ábra -

(IV.127.). ábra -

IV.6.3. Alkinek átmenetifémek által katalizált oligomerizációja
Mint azt már a bevezetőben említettük, az átmenetifém-alkin-komplexek alkalmazásának egyik gátja az, hogy gyakran továbbreagálnak egy
jelenlevő, még nem komplexált alkinmolekulával. Ezt a nem kívánt reaktivitást fordítja hasznunkra az alkinek átmenetifém-katalizálta di-, tri- és
oligomerizációja. A folyamat végén általában konjugált telítetlen rendszerek keletkeznek, amelyeknek további átalakításával gyakran bonyolult
szerkezetű szerves vegyületek előállítására nyílik mód. A reakció legelterjedtebb módozatának, a ciklopentadienil-kobalt-dikarbonil által katalizált
ciklotrimerizációnak általános mechanizmusát a IV.36. ábra mutatja be. Az átalakítás nyitó lépése a szén-monoxid-ligandumok eltávozása és két
alkinrészlet koordinációja az így koordinatíve telítetlenné vált átmenetifémhez, amelyet oxidatív gyűrűzárás követ és metalla-ciklopentadién alakul ki.
Mivel a szén-monoxid erősen kötődik a kobalthoz, így a folyamat általában csak magas hőmérsékleten játszódik le. A gyűrűben levő kobalthoz újabb
alkinrészlet koordinálódik, majd vagy egy beékelődési reakció után keletkező héttagú gyűrűs intermedieren, vagy egy [4+2] cikloaddícióban kialakuló
áthidalt köztiterméken keresztül, a folyamatot záró reduktív eliminációs lépésben létrejön az aromás végtermék és felszabadul a katalizátor.

Abban az esetben, ha nem szimmetrikusan helyettesített alkinből indulunk ki, úgy a folyamatban elvileg izomer termékek keveréke keletkezik. Ezt a
nehézséget úgy szokták kiküszöbölni, hogy két alkinrészt egy molekulába foglalnak, míg a harmadikra nagy méretű szubsztituenseket (pl. trimetil-
szilil) „aggatnak”. Az ilyen reakcióban a kobalt először a dialkinrészlettel alkot metallaciklust és ehhez kapcsolódik a szililezett acetilén. Amennyiben
kiindulási vegyületként hexa-1,5-diint (IV.128.) használnak, úgy a reakció terméke benzociklobutén, amely hevítés hatására felnyílik és a keletkező
orto-kinoidális rendszer újabb gyűrű kialakítását teszi lehetővé [7].

Megjegyzés: A végtermék két trimetil-szilil-csoportja további átalakításokat is lehetővé tesz, mint pl. a szilícium cseréje elektrofilekkel.
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IV.36. ábra - Alkinek kobaltkatalizált trimerizációja

A fenti reakció egy elegáns alkalmazása a szteroid alapváz előállítása olyan dialkinból kiindulva, amely megfelelő helyzetben alkénrészletet is
tartalmaz (IV.129.). Az oldószerként alkalmazott bisz(trimetil-szilil)acetilén és a diaikin ciklotrimerizációjában kialakul a benzociklobutén rész, amely
hevítés hatására felnyílik és intramolekuláris cikloaddícióban stabilizálódik, miközben létrejön a szteránvázas végtermék [8].

(IV.128.). ábra -

(IV.129.). ábra -

Alacsony oxidációs állapotú cirkonocénkomplexek alkalmazásával lehetőség van két lépésben két különböző alkinből felépülő cirkona-ciklopentadién
előállítására (IV.130.). A nyitó reakcióban az első alkin alacsony hőmérsékleten reaktív, szűk gyűrűs komplexet képez a cirkonocénnel, majd
magasabb hőmérsékleten egy újabb alkinmolekulával kapcsolódik. Az így kialakuló öttagú intermedier reakcióba vihető egy harmadik alkinnel és
így különböző szubsztituenseket hordozó benzolszármazék keletkezik [9], vagy alumínium-klorid jelenlétében aldehidekkel reagál és a megfelelő
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ciklopentadién-származék keletkezik [10]. Ez utóbbi reakcióban az alumínium feltehetően beépül a gyűrűbe a cirkónium helyére és ezt követően
játszódik le az aldehid támadása.

Megjegyzés: A három különböző szubsztituens bevitele benzolra, vagy ciklopentadiénre hagyományos módszerekkel csak körülményesen lenne
megvalósítható.

A ciklotrimerizációt nemcsak szén-szén, hanem szén-nitrogén hármas kötések részvételével is el lehet végezni. Az ilyen reakcióban a benzol helyett
heterociklusos vegyület, általában piridin keletkezik. A folyamat egy szép példája a malonitril alkilezésével könnyen előállítható dibutinilszármazék
gyűrűzárása (IV.131.) két ekvivalens bisz(trimetil-szilil)acetilénnel kobaltkatalizátor jelenlétében. A három különböző hármas kötésű részlet
kapcsolódásával kialakuló spiro-dipiridin-molekula ígéretes ligandum átmenetifémek komplexálására. Bár a reakció kitermelése csak közepes, de a
termék bonyolult szerkezete és a kiindulási anyagok egyszerű hozzáférhetősége ígéretessé teszik az eljárást [11].

(IV.130.). ábra -

(IV.131.). ábra -

A trimerizáció egyik reakciópartnereként alkalmazhatunk álként is és így ciklohexadién-származékhoz jutunk. Ilyen esetben fontos, hogy az
alkinrészlet homo-trimerizációjára ne legyen mód, mert ez bonyolult termékelegy képződéséhez vezethet. α,β-Telítetlen gyűrűs ketonok és
alkinszármazékok nikkel- és alumíniumkatalizálta reakciója kondenzált termékek képződéséhez vezet (IV.132.). A folyamat nyitó lépése a három
telítetlen kötés koordinációja a nikkelhez, amelyet vagy alkén-alkin vagy alkin-alkin kapcsolódás és öttagú nikkelciklus kialakulása követ. A harmadik
telítetlen kötés beékelődésével keletkező héttagú gyűrűs intermedier reduktív eliminációjával alakul ki a ciklohexadiénrészlet, amely spontán
oxidálódik és jó termeléssel a feltüntetett tetralonszármazék keletkezik [12].

Megjegyzés: A reakcióban kis mennyiségben keletkezik a többi lehetséges izomer termék is.

Megfelelő katalizátor alkalmazása esetén maga a kiindulási dialkin is képes gyűrűzárásra. A IV.133. egyenletben feltüntetett kétmagvú kationos
ruténiumkomplex alkalmazása esetén terminális dialkinek a megfelelő gyűrűs konjugált cisz-1-én-3-in származékot adják. A termelés alakulását a
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gyűrű méretének változásával összevetve jól látható, hogy a telítetlen részlet kis és közepes gyűrűkben még feszültséget ébreszt. A folyamat kulcsa
feltehetően a két ruténiumatom koordinációja különböző hármas kötésekhez, ami biztosítja a gyűrűzáráshoz szükséges térbeli elrendezést [13].

(IV.132.). ábra -

(IV.133.). ábra -

IV.6.4. Alkinek nikkel által katalizált karboxilatív átlakításai
Nikkel(0)komplexek jelenlétében alkinek készségesen regálnak szén-dioxiddal öttagú nikkelciklus keletkezése mellett, amely különböző
karbonsavszármazékokká alakítható tovább. A folyamat nyitó lépése az alkin koordinálódása a nikkelhez (IV.134.), amelyet a szén-dioxid
kapcsolódása és az öttagú gyűrű kialakulása követ. Kinetikai szempontból az az út kedvezőbb (gyorsabb), ahol a szén-dioxid az alkin kevésbé
szubsztituált végéhez kapcsolódik, míg termodinamikailag az a folyamat előnyösebb, ahol a szén-dioxid az alkin jobban szubsztituált végéhez kötődik.
Ennek a kettősségnek köszönhetően a reakció kimenetele jelentősen függ a nikkelen levő ligandumtól. Bipiridilligandum esetében a szén-dioxid
kötődése reverzibilis, így az alacsonyabb energiájú termék keletkezik, míg ligandumként DBU-t alkalmazva a széndioxid belépése irreverzíbilis és
így a kinetikusan kedvezményezett termék alakul ki, amelynek savas hidrolízise a megfelelő karbonsav képződéséhez vezet [14]. A köztitermékként
kialakuló öttagú nikkelciklus a savas hidrolízis mellett adja a hasonló szerkezetű metallaciklusokra jellemző reakciókat is (IV.135.), így pl. alkinekkel
a formális ciklotrimerizációs terméknek megfelelő α-piranont, míg szén-monoxid jelenlétében a beékelődési és reduktív eliminációs lépések után
kialakuló maleinsav-anhidrid-származékot [15].
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(IV.134.). ábra -

(IV.135.). ábra -

IV.6.5. Cirkónium-dehidrobenzol-komplexek szintetikus alkalmazása
Az átmeneifém-alkin-komplexek alkalmazásának egy egyedi példája a cirkonocén dehidrobenzol (a továbbiakban benzin az angol „benzyne” nyomán)
komplexeinek felhasználása szerves szintézisben. Bár az ebben az alfejezetben ismertetett komplexek formailag és reaktivitásukat tekintve is közeli
rokonai a IV.130. egyenletben bemutatott cirkonocén-alkin-komplexnek, egyedi szerkezetük miatt mégis külön tárgyaljuk őket. Orto-helyzetben
hidrogént hordozó aromás lítiumvegyületek és metil-cirkonocén-klorid reakciójában aril-metil-cirkonocén keletkezik, amely hevítés hatására metán
eliminációjával a megfelelő benzin-cirkonocén-származékká alakul (IV.136.). A keletkezett komplex hármas kötésű vegyületekkel (alkin, nitril)
öttagú gyűrűs metallaciklussá alakul, amelyet azután elektrofil reagensekkel tovább lehet alakítani. A nitrilek által kiváltott reakció terméke aromás
ketonszármazék, míg az alkinbeékelődéssel kialakuló cirkonaciklus kén-dikloriddal benzotiofénné alakítható [16].



IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS
VEGYÜLETEK SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

421

(IV.136.). ábra -

Alkének szintén beékelődnek a benzin-cirkonocén-komplexbe, így pl. a foszfa-ciklopentén-származék a IV.137. egyenletben feltüntetett háromgyűrűs
intermedierhez vezetett, amelyekből diklór-foszfánokal reagálva háromgyűrűs két foszfán részt is tartalmazó kondenzált heterociklusok keletkeztek
[17]. 2-Brómanilin N-allil-származékából kiindulva a bróm-lítium cserén keresztül történő cirkonocén bevitelt, majd a hevítés hatására lejátszódó
metán eliminációt és spontán intramolekuláris alkén beékelődést követően a IV.138. egyenletben feltüntetett feszült háromgyűrűs köztiterméket
nyerjük. Ezt jóddal bontva a kétszeresen jódozott dihidroindol-származék, majd ennek bázissal való kezelése során, reaktív kettős kötést tartalmazó
vegyületek jelenlétében, biológiailag jelentős indolszármazék keletkezett [18].

(IV.137.). ábra -

(IV.138.). ábra -
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IV.7. η3-allilkomplexek
Az allilcsoport mind a természetes, mind a szintetikus vegyületek elterjedt építőeleme. A kettős kötés π-pályájának és a harmadik szénatom p-
atompályájának átfedése az allilanionban, -gyökben és -kationban az elektronok delokalizációjához vezet, amely megkönnyíti a szubsztitúciós
reakciók lefutását. Az allilrendszerek egy másik jelentős sajátsága, hogy átmenetifémekkel η3-allilkomplexeket alakítanak ki. Ezen rendszerek
reaktivitását már elsősorban az átmenetifém-ligandum-részlet elektronos és szterikus sajátságai határozzák meg. Az alkalmazott átmenetifémek
elektronakceptor jellege nyomán az ilyen komplexek általában elektrofil jellegűek, de elszórtan találhatóak nukleofil jellegű analógok is.

Az η3-allilkomplexek előállításának néhány lehetséges módját a IV.37. ábra foglalja össze. Konjugált diénekből vagy közvetlenül hidrometallálással,
vagy átmenetifém komplexeikből nukleofil támadással, allil-halogenidekből oxidatív addícióval, míg alkénkomplexekből α-helyzetű deprotonálással
juthatunk a megfelelő átmenetifém-allil-komplexhez, amelynek általában két egyensúlyban levő formája létezik, az egy szénatomon keresztül kötődő
σ-allil és a háromfogú η3-(π)-allil-forma. Bár az átmenetifém-allil-komplexek jelentős része stabilis és izolálható, a reakciókörülmények megfelelő
megválasztásával általában kiváló reaktivitást mutatnak. Amennyiben az η3-allilkomplexet oxidatív addícióban alakítjuk ki, úgy a folyamat inverzióval
jár, azaz a palládium a „labilis” szén-heteroatom kötéssel átellenes térrész felől kapcsolódik az allilrészlethez. Ez a forma azután η3-η1 és η1-η3
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egyensúlyokon keresztül alakulhat át a palládiumot a másik térrészben hordozó izomerré. A allil-palládium-komplexen lejátszódó további reakciók
vagy a palládium felőli támadással és retencióval (karbopalladálás, keresztkapcsolás, karbonilatív reakciók), vagy az átellenes oldali támadással és
inverzióval (nukleofil szubsztitúció) járnak.

IV.37. ábra - η3-allilkomplexek előállításának lehetséges módjai

Megjegyzés: Amennyiben az allilkomplex továbbalakulása gyorsabb, mint az izomerizációja, úgy a kiindulási termék geometriája, ellentétes
esetben pedig az allil-palládium-komplexek egymáshoz viszonyított stabilitása határozza meg a termék szerkezetét. Ez utóbbi a palládiumon lévő
ligandumok megfelelő megválasztásával jelentősen befolyásolható.

IV.7.1. Konjugált diének átmenetifémek által katalizált dimerizációja
Két konjugált diénrészlet palládiumkatalizátor és nukleofil jelenlétében könnyen összekapcsolódik homogénkatalitikus reakcióban. A IV.38. ábrán
feltüntetett általános mechanizmusú reakció nyitó lépése a két diénrészlet koordinációja, majd oxidatív gyűrűzárása a palládiummal (analóg módon
a IV.5.4. fejezetben tárgyalt cikloaddíciós folyamatok nyitólépésével). A keletkező bisz-η1-allilkomplex bisz-η3-allil formává való gyors átalakulását
a jelenlevő nukleofil támadása követi az egyik terminális allil-helyzetben, ami az anionos vegyes η3-allil-alkén-palládium-komplex keletkezéséhez
vezet. A palládium protonálását és a reduktív elminációt követően jutunk a folyamat végtermékéhez, a nukleofílt hordozó okta-l,6-diénhez [1].

IV.38. ábra - Konjugált diének telomerizációjának általános mechanizmusa

A folyamat intermolekuláris változata elsősorban egyszerűbb diének dimerizációjára korlátozódik, míg az intramolekuláris variáns lehetőséget
nyújt eltérő szerkezetű diénrészletek hatékony kapcsolására is. Buta-l,3-diént (IV.139.) ecetsavban palládiumforrás jelenlétében reagáltatva transz-
okta-2,7-dienil-acetátot izoláltak jó termeléssel [2]. Abban az esetben, ha egyazon kiindulási molekula tartalmazza a két konjugált diénrészletet és
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egy megfelelő helyzetű nukleofil csoportot is (IV.140.), úgy a folyamat során két gyűrű is kialakul. A jó termeléssel zajló folyamat során az R-csoport
kiindulási elhelyezkedése (enantiomer forma) további három kiralitáscentrum konfigurációját is megszabja [3].

(IV.139.). ábra -

(IV.140.). ábra -

Megjegyzés: Az allilkomplexek η1-, és η3-formájának egyensúlya általában az η3-forma irányába tolódik el, de az η1-forma jelenléte több,
gyakran nem kívánt jelenségen keresztül is (pl. mellékreakció, racemizáció) érzékelteti hatását.

Amennyiben a konjugált dién dimerizációjánál olyan átmenetifémet alkalmazunk, amelynél az η1-és a η3-allilkomplex egyensúlya nem tolódik el
teljesen az egyik forma irányába, akkor többféle termék keletkezésére is mód nyílik. Buta-l,3-dién nikkel(0)komplexek jelenlétében (IV.141.) kilenctagú
telítetlen metallaciklussá záródik, amely azután a feltüntetett különböző izomerek egyensúlyi elegyéhez vezet. A folyamatot tovább bonyolítja az a
tény, hogy ezek a komplexek már nukleofil távollétében, reduktív eliminációval is képesek stabilizálódni, így az alkalmazott reakciókörülményektől
függően ciklooktadién, vinilciklohexén, illetve divinil-ciklobután keletkezik főtermékként [4]. Az egyszerű szerkezetű kiindulási anyagokra kidolgozott
eljárás összetett molekulákra való alkalmazása általában a ciklooktadién-részlet intramolekuláris kialakítására korlátozódik (IV.119.). A konjugált
diének dimerizációjával rokon folyamat a IV.142. egyenletben feltüntetett, vas(0)katalizált átalakítás, ahol a nyitó lépésben öttagú metallaciklus
keletkezik, amely β-eliminációt és a η3-allil-vas-hidrid-komplexen lejátszódó reduktív eliminációt követően alakul a háromgyűrűs végtermékké [5].

(IV.141.). ábra -
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(IV.142.). ábra -

IV.7.2. η3-Allil-palládium-komplexek szintetikus átalakításai
Az η3-allilkomplexek szintetikus szempontból legjelentősebb képviselői a palládium-allil-komplexek, amelyeknek előállítását és gyakoribb reakcióit a
IV.39. ábra foglalja össze. A megfelelő távozó csoportot tartalmazó allilvegyület (lásd IV.143.) és egy palládium(0)komplex oxidatív addíciója általában
jó hozammal adja az η3-allilkomplexet, amely azután többféle átalakításban vehet részt. Ezek többségét (transzmetallálás-keresztkapcsolás,
karbopalladálás, karbonilatív kapcsolás) a IV.2.2. fejezetben már részletesen bemutattuk. Új reakcióirány az allilrészleten lejátszódó nukleofil
támadás, ami formálisan a nukleofil szubsztitúciós termékhez vezet.

IV.39. ábra - Allil-palládium-komplexek általános reaktivitása

IV.7.2.1. Nukleofil szubsztitúciós reakciók
A palládium-allil-komplexek továbbalakítása leggyakrabban nukleofilekkel történik. Külön említést érdemelnek az új szén-szén kötés kialakításával
járó reakciók, amelyeket általánosságban a IV.143. egyenlet mutat be. A felsorolásból látszik, hogy az sp, sp2 és egyszerű sp3 szénatomokon
lejátszódó oxidatív addícióhoz képest, ahol általában csak halogenideket, vagy triflátot használhatunk, allilvegyületek esetében a folyamat nyitólépése
akár egy fenoxicsoport jelenlétében is lejátszódik. Szénnukleofilekkel kiváltott reakciókban leggyakrabban stabilizált karbanionokat alkalmaznak és
az új szén-szén kötés elsősorban a kevésbé szubsztituált terminális helyzetben alakul ki, ami új kiralitáscentrum keletkezésével is együtt járhat.

Megjegyzés: Más átmenetifém alkalmazásával (pl. irídium, molibdén) előtérbe kerülhet a nukleofil belépése a magasabb rendű (több
szubsztituenst hordozó) szénatomra.

A palládiumhoz kapcsolódó ligandum megfelelő megválasztásával kiváló regio- és enantioszelektivitás érhető el, ami az allilcsoport szubsztitúcióját
népszerű és széles körben alkalmazott eljárássá tette. A később ismertetésre kerülő példákkal a folyamat általános alkalmazhatóságát és a szelektív
átalakításokban rejlő lehetőségeket igyekszünk bemutatni.
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A palládiummal katalizált allilszubsztitúció egy egyszerű esetét mutatja be a IV.144. egyenlet. A gyűrűs cukorszármazék allil-tozilát részlete
készségesen reagál a katalitikus mennyiségben jelenlevő palládium(0)komplexszel és a jelenlevő malonészter-származékkal kiváló termeléssel és
viszonylag jó szelektivitással a feltüntetett terméket adja. A reakció a kétszeres inverzió folytán összességében retencióval játszódik le, ami az
átmeneti π-allilkomplex csökkent izomerizációs készségére utal [6].

(IV.143.). ábra -

(IV.144.). ábra -

Amennyiben a palládium királis ligandumot hordoz, úgy a két lehetséges η3-allil-komplex diasztereomer viszonyba kerül egymással, azaz stabilitásuk
eltérő lesz és elviekben lehetőség nyílik enantioszelektív átalakításokra. Racém kiindulási anyagok esetén ehhez a háromfogú allilkomplexek
gyors egyensúlyi egymásba alakulására van szükség. Trost és munkatársai nevéhez fíiződik az a felismerés, hogy 1,3-butadién-monoepoxid és
ftálimid (IV.145.) palládiumkatalizált reakciójában a ligandum megfelelő megválasztásával kiváló termeléssel és enantioszelektivitással keletkezik a
feltüntetett aminobutenol-származék [7].

Megjegyzés: Amennyiben az allilkomplexek η3-formáinak egyensúlya lassú lenne, úgy legfeljebb 50% termeléssel juthatnánk a feltüntetett
termékhez. Gyűrűs rendszerek esetében általában nincs mód az ilyen egyensúly kialakulására.

Más a helyzet a tükörszimmetrikus (mező) bisz-allil-rendszerek esetében. Itt a két lehetséges távozó csoport ekvivalens egymással, de királis
ligandum alkalmazásával a lehetséges η3-allil-palládium-komplexek itt is diasztereomer viszonyba kerülnek egymással. Ezen rendszerek esetében a
királis termék keletkezésének nem előfeltétele az átmeneti komplex egyensúlyi izomerizációja, így gyűrűs rendszereken is kiváló szelektivitást tudtak
elérni. A IV.146. egyenletben feltüntetett ciklohexén-dikarbonát és trimetilszilil-azid palládiummal katalizált reakciójában a megfelelően megválasztott
királis ligandum jelenlétében csak az egyik karbonátrészlet reakciója játszódott le és jó termeléssel a feltüntetett termékhez jutottak [8]. A ligandum
enantiomer párjának alkalmazása az enantiomer termékhez vezet.

Ciklohexénszármazékok esetében a két enantiomer termék gyakran előállítható egyfajta kiindulási anyagból is, az allilszubsztitúciónak a távozó
csoporttól függő szelektivitását kihasználva (IV.147.). Az 1,4-diacetoxiciklohex-2-énből enzimatikus hidrolízissel előállítható királis alkohol szabad
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hidroxilcsoportját észterként vagy éterként védve az azt követő palládiummal katalizált nukleofil szubsztitúció iránya „megválasztható”, ami az acetát,
illetve tetrahidropiranoil védőcsoport eltávolítása után enantiomer viszonyban levő termékekhez vezet [9].

(IV.145.). ábra -

(IV.146.). ábra -

(IV.147.). ábra -

Újabb kutatási eredmények arra mutatnak, hogy megfelelően elhelyezett, koordinációra alkalmas molekularészletek (-SR, -NR2) jelentősen
befolyásolják a reakció lefutását. 1-Dimetilaminoetil-2-acetoxiciklohex-3-én cisz- és transz-izomerjét palládiumjelenlétében malonészter
nátriumsójával reagáltatva (IV.148.) mindkét esetben a cisz-geometriájú vegyület keletkezett főtermékként jó hozammal. Abban az esetben, amikor
a palládium a dimetilamino-csoport felőli oldalra lépett be, nemcsak a nukleofil támadásának térrésze változott meg a várakozáshoz képest, hanem
a nukleofil belépésének helye is, amely a szterikusan zsúfoltabb (nem várt) termék keletkezésének előtérbe kerüléséhez vezetett [10].
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(IV.148.). ábra -

IV.7.2.2. Redukciós reakciók
Amennyiben egy allilkomplex képzésére hajlamos vegyületet palládium(0) és bázis jelenlétében hangyasavval reagáltatunk, úgy a reakció
végtermékeként annak redukált formájához jutunk. A folyamat lefutását a IV.149. egyenlet mutatja be. A reakció nyitó lépése a már megismert oxidatív
addíció, amely az allil-palládium-komplex kialakulásához vezet. A hangyasav deprotonálásával kialakuló formiátion koordinációját a palládiumhoz
spontán szén-dioxid-vesztés és allil-palládium-hidrid-komplex kialakulása követi, amely reduktív eliminációban a végtermékhez és a katalizátor aktív
formájának visszaalakulásához vezet. Mivel a hidrogén a palládium felöli térrészből lép be, így a folyamat formálisan inverzióval játszódik le.

A IV.150. egyenletben feltüntetett példán a vinil-epoxid részlet palládiumkatalizált reakciója a várt termék kialakulásához vezetett kiváló termeléssel
és diasztereo-szelektivitással [11]. Amennyiben allil-formiátból indulunk ki (IV.151.), úgy palládi-um(0) jelenlétében spontán redukció játszódik le [12].
A kialakuló η3-allil-palládium-komplexekben a hidrogén belépése mindkét esetben a termodinamikailag kedvezőbb termék keletkezéséhez vezet.

Megjegyzés: A reakció jelentőségét az adja, hogy az egyszerűen hozzáférhető allil-alkohol-származékok heteroatomrészletének szelektív
redukciója a kettős kötés jelenlétében nehezen valósítható meg hagyományos redukálószerek alkalmazásával.

(IV.149.). ábra -

(IV.150.). ábra -
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(IV.151.). ábra -

IV.7.2.3. Diének oxidatív diszubsztitúciója

Mivel az η3-allilkomplexek előállításának legelterjedtebb kiindulási anyagai az allil-acetát-származékok, így nem meglepő, hogy az acetátiont csak
ritkán használják nukleofil reagensként, hiszen a keletkező termék az alkalmazott körülmények között általában továbbalakul. Ezzel szemben
az acetátion támadása palládium-dién-komplexeken szintetikusan hasznos folyamat, amely a dién bisz-acetoxi, vagy klór-acetoxi adduktjának
keletkezéséhez vezet. A folyamat (IV.152.) nyitó lépése az acetátion támadása a palládiummal komplexált alkén részleten, ami formálisan az acetoxi-
csoport és a palládium átellenes oldali addíciójával jár együtt. A szelektíven keletkező allil-palládium-komplex kloridionok távollétében a palládiumon
levő másik acetátionnal is reagál, és a formális reduktív eliminációban transz-1,4-diacetoxiciklohex-2-én keletkezik. Amennyiben a rendszer kloridiont
is tartalmaz, úgy ez lecseréli a palládiumon levő acetátiont és ezáltal megakadályozza a transz-geometriájú termék keletkezését. Amennyiben
a kloridion mennyisége viszonylag kicsi (kb. 0,2 ekvivalens), akkor a felszabaduló acetátion, amennyiben a kloridion mennyisége nagy (min. 2
ekvivalens), akkor a kloridion, mint nukleofil a palládiummal átellenes térrészből bekövetkező támadása eredményeként az l,4-cisz-diszubsztituált 2-
ciklohexén-származék keletkezik. A felszabaduló palládium(0) visszaoxidálása a katalitikusan aktív palládium(II)-formává általában benzokinonnal
vagy oxigénnel történik [13].

Megjegyzés: A folyamat jelentősége az, hogy végterméke két reaktív allilhelyzetű szubsztituenst is tartalmaz, ami számos szintetikus
továbbalakítást tesz lehetővé.

Olyan esetekben, ahol a diénmolekula megfelelő helyzetben egy nukleofil részletet is tartalmaz (IV.153.), a folyamat nyitó lépése intramolekulárisan
zajlik le, ami többgyűrűs vegyületek szintézisére ad lehetőséget. így pl. a feltüntetett 5-(β-hidroxietil)ciklohexa-l,4-dién és nukleofilek reakciója
katalitikus mennyiségű palládiumacetát jelenlétében kondenzált tetrahidrofurán-származékok keletkezéséhez vezet [14].

(IV.152.). ábra -
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(IV.153.). ábra -

IV.7.2.4. Karbopalladálási reakciók

A σ-kötésű palládiumorganikus vegyületekhez hasonlóan az η3-allil-palládium-komplexek is képesek karbopalladálási reakciók kiváltására, aminek
eredményeként alkil-palládium-komplex keletkezik, amely a IV.2.2. fejezetben tárgyalt továbbalakítási reakciók egész sorát teszi lehetővé. A
folyamatnak elsősorban az intramolekuláris változata terjedt el, ami karbociklusok szintézisét teszi lehetővé. A reakció nyitó lépése a palládium
oxidatív addíciója az allil-acetát részletre (IV.154.), ami az η1- és η3-allil-palládium-komplexek egyensúlyi rendszerének kialakulásához vezet. A
karbopalladálási reakció feltehetően a megfelelő σ-kötésű allil-palládium-komplexen játszódik le és a feltüntetett alkil-palládium-intermediérhez
vezet, amelynek β-eliminációja a végterméket adja. A leszakadó palládium(II)komplex reduktív eliminációban alakul a katalitikusan aktív
palládium(0)formává.

Abban az esetben, ha a molekulán belül több, megfelelő helyzetben levő kettős kötés is található (IV.155.), úgy az első karbopalladálási lépésben
keletkező köztitermék újabb reakcióba mehet, és a folyamat végén többgyűrűs termék keletkezik [15]. Egyes esetekben (IV.156.) a második
ciklopalladálás akár a kiindulási allilrészletből visszamaradó kettős kötésen is lejátszódhat, ami feszült szerkezetű többgyűrűs áthidalt termék
keletkezéséhez vezet. A folyamat jó kitermelése általában kiváló diasztereoszelektivitással párosul [16].

(IV.154.). ábra -
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(IV.155.). ábra -

(IV.156.). ábra -

A folyamat egy érdekes kiterjesztése alkének reakciója allil-acetilacetáttal (IV.157.). A kiváló termeléssel lejátszódó folyamat nyitó lépése az allil-
észter-részlet oxidatív addíciója a palládium(0)komplexre, amit spontán szén-dioxid-vesztés és a diallilkomplex kialakulása követ, amelyben az
egyik ligandum oxallilcsoport. A jelenlevő alkén karbopalladálása során az aktívabb oxallilrészlet kapcsolódik a kettős kötéshez. A folyamat záró
lépése az allilcsoport és a szerves részlet reduktív eliminációja, ami a termék keletkezése mellett regenerálja a palládium aktív formáját [17]. A
karbometallálás kiváltható más átmenetifém-allilkomplexekkel is. így pl. a IV.158. egyenletben feltüntetett allil-kobalt-komplex acetilén jelenlétében
két molekula beékelődését és gyűrűzáródást követően jó termeléssel a kationos, héttagú gyűrűs pentadienil-komplexszé alakul, amely készségesen
reagál nukleofilekkel a semleges cikloheptadienil-kobalt-komplex keletkezése közben [18].

Megjegyzés: A kobalt-dién-komplex lehetőséget nyújt további átalakítások kivitelezésére (lásd IV.5. fejezet), vagy felszabadítható belőle a
cikloheptadién-származék is.

(IV.157.). ábra -
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(IV.158.). ábra -

IV.7.2.5. Keresztkapcsolási reakciók
A σ-kötésű palládiumkomplexekkel ellentétben az allil-palládium-komplexek részvétele keresztkapcsolási reakciókban kevésbé elterjedt. Ennek
fő oka abban keresendő, hogy a σ-kötésű analógokhoz viszonyítva a folyamatban az acetátpalládium koordináció erőssége miatt lelassul a
transzmetallálási lépés, és a palládium megnövekedett elektronsűrűsége miatt lelassul a reduktív eliminációs lépés is. Ennek ellenére a megfelelő
reakciókörülmények és reagensek megválasztásával gyakran kiváltható a kívánt átalakítás. így pl. allil-alkoholok dietil-foszfát-származéka (IV.159.)
készségesen reagált Grignard-reagensekkel palládium jelenlétében. A folyamat során a termék inverzióval keletkezik, mivel a palládium átellenes
térrészből való támadását és a palládiumon lejátszódó transzmetallálást követően a reduktív eliminációban a palládium oldaláról kapcsolódik a
metilrészlet [19]. Hasonló átalakítás kiváltható ónorganikus reagensekkel is. így pl. 1,3-butadién monoepoxidja készségesen reagált vinil-trimetilón-
vegyületekkel (IV.160.) és a reakcióban jó termeléssel a feltüntetett alkénszármazék keletkezett. A fémorganikus részlet kapcsolódása az allilkomplex
szterikusan kevésbé gátolt szénatomjára történt [20].

(IV.159.). ábra -

(IV.160.). ábra -

IV.7.2.6. Karbonilatív kapcsolási reakciók
Szén-monoxid jelenlétében az átmenetifém-allil-komplexek jól reagálnak beékelődési reakciókban, ami a megfelelő acil-fémkomplex keletkezéséhez
vezet. Fahéjalkohol (IV.161.) például szén-monoxid és fenol jelenlétében palládiumkatalizált reakcióban a megfelelő karbonsav fenil-észterévé
alakul kiváló termeléssel. A folyamat nyitó lépése a palládium oxidatív addíciója az allil-alkoholra, amit a szénmonoxid beékelődése és az acil-
palládiumkomplex alkoholízise követ [21].

Megjegyzés: Az allilvegyületek reaktivitását szépen példázza, hogy az oxidatív addíció már az alkoholon is lejátszódik (vö. IV2.1.1.).
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Mechanisztikus szempontból is érdekes az akroleinből és klór-trimetilszilánból kiinduló nikkelkatalizálta átalakítás (IV.162.), ahol a keletkező η3-
allil-nikkel-komplex alkin-származék és szén-monoxid jelenlétében először karbometallálási reakcióba megy, amit karbonilbeékelődés, majd újabb
karbometallálás követ. A keletkező köztitermék alkoholízise kiváló termeléssel vezet a végtermékhez [22].

Megjegyzés: A karbometallálás és szén-monoxid-beékelődés sorrendjének felcserélődése (vö. IV.2.2.4.) feltehetően a nikkel alkalmazásának
eredménye.

(IV.161.). ábra -

IV.7.3. Α palládium trimetilénmetán komplexének átalakításai
A dipoláris [3+2] cikloaddíciós reakciókat elterjedten használják gyűrűs vegyületek előállítására. A klasszikus szerves kémiai reakcióban a dipoláris
komponens kialakítása általában heteroatom(ok) jelenlétét igényli, így a folyamat heterociklusos vegyület keletkezéséhez vezet. Átmenetifémek, azon
belül is elsősorban palládium alkalmazásával a folyamat kiterjeszthető „tiszta szén” dipoláris reagensekre is. A folyamat kiindulási anyagai olyan allil-
acetátok, amelyek β-helyzetben egy trimetil-szilil-metil-részletet is hordoznak (IV.40. ábra). A kationos η3-allil-palládium-komplex kialakulása után az
acetátion feltehetően kilöki a trimetilszilil-csoportot és így egy ikerionos intermedier keletkezik, ami készségesen reagál elektronhiányos alkénekkel.
A labilis ikerionos intermedier szerkezetét eddig még nem sikerült felderíteni.

IV.40. ábra - Palládium-trimetilénmetán-komplex szintézise és reaktivitása

A folyamat érzékenységét az alkénkomponens elektronsűrűségére jól példázza a IV.163. egyenletben bemutatott reakció. A kondenzált heterociklus
két kettős kötést is tartalmaz, amelyek közül, ha csak a molekula szerkezetéből eredő reaktivitást vennénk figyelembe, akkor az exociklusos részlet
reakcióját várnánk, míg a palládium-trimetilénmetán-komplex kiváló szelektivitással csak az elektronhiányos endociklusos kettős kötéssel reagál [23].
A jó termelés és regioszelektivitás mellett a termék keletkezését, a cikloaddíciós átalakulásokra jellemző módon, jó diasztereoszelektivitás is kíséri.
A reakció kiterjeszthető konjugált dienofil rendszerekre is, így ismertek a [3+4], [3+6] változatok, valamint aldehidek is viselkedhetnek dienofilként.
Tropanon és metil-(2-trimetilszililmetilciklohex-2-én-1-il)-karbonát palládiumkatalizálta [3+6] cikloaddíciós reakciója (IV.164.) pl. jó termeléssel az
áthidalt háromgyűrűs cikloheptadienon-származék keletkezéséhez vezetett [24].

Formailag a trimetilénmetán cikloaddíciós folyamatok közé tartozik a IV.165. egyenletben feltüntetett [3+3] cikloaddíciós reakció is, bár lefutását
tekintve feltehetően két egymás utáni palládium által katalizált nukleofil szubsztitúciós reakció játszódik le a gyűrűs karbonilrészlet α-helyzetű nukleofil
szénatomjainak részvételével. A kiváló termelésű reakcióban királis ligandum jelenlétében elfogadható enantioszelektivitást sikerült elérni [25].
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(IV.163.). ábra -

(IV.164.). ábra -

(IV.165.). ábra -

IV.7.4. η3-allil-nikkel-komplexek átalakításai
Bár az η3-allilkomplexek kémiáját a palládiumkatalizált átalakítások uralják, a megelőző alfejezetekben elszórtan láttunk példát más átmenetifémek
(Co, Ni) alkalmazására is. Ha jelentőségükben nem is érik utol a palládiumanalógokat, de mindenképpen kiemelést érdemelnek az allil-nikkel-
komplexek is. A palládiumnál megismert nukleofil szubsztitúciós reakciók mellett egyes allil-nikkel-komplexek készségesen reagálnak elektrofil
sajátságú partnerekkel is (alkil-, aril- és vinil-halogenidek, aldehidek). A reakció elsősorban az egyszerű szerkezetű allil-nikkel-komplexekre jellemző.
A megfelelő allil-halogenidből kiinduló átalakításokban általában sztöchiometrikus mennyiségű nikkel(0) hozzáadásával állítják elő az izolálható allil-
nikkel-halogenidet, ami az esetek jelentős részében dimerként van jelen. A szerves halogeniddel való kapcsolás általában erősen poláris oldószer
(DMF, NMP, HMPA) alkalmazását igényli.

2-Helyzetben szubsztituált allil-nikkel-bromidok (IV.166.) készségesen reagálnak halogenidekkel és aldehidekkel a megfelelő allilezett termékek
keletkezése mellett [26].

Megjegyzés: A reakció lehetőséget ad enol-éterként maszkírozott acetonilrészlet bevitelére aromás halogenidekre (R=OMe).

A IV.167. egyenletben feltüntetett viszonylag összetett szerkezetű bróm-heterociklus és karbociklusos allil-nikkel-reagens reakciója közepes
termeléssel szolgáltatta a várt alkaloidszármazékot [27].
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(IV.166.). ábra -

(IV.167.). ábra -
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IV.8. Arénkomplexek
Az alkén és alkincsoportokhoz hasonlóan elvileg az aromás vegyületek π-elektronrendszere is alkalmas koordinációs kapcsolat kialakítására
átmenetifémekkel. Az így kialakuló arénkomplexek általában hatfogú kapcsolódást mutatnak, kivéve a fejezet végén bemutatásra kerülő
ozmiumkomplexeket, ahol az aromás gyűrű csak két ponton kapcsolódik a fémhez. Az átmenetifém kölcsönhatása az aromás szextettel a szerves
rész elektronszerkezetének jelentős megváltozásával jár együtt, ami új típusú szintetikus átalakításokat tesz lehetővé. Az arénkomplexek előállítását
és általános reaktivitását a IV.41. ábra foglalja össze. Az arénkomplexeket általában a megfelelő átmenetifém karbonilkomplexéből alakítják
ki hevítéssel, esetleg Lewis-sav jelenlétében. Az így létrejövő komplexben a központi fém megmaradó karbonil-ligandumai (Cr, Mn, Mo) vagy
pozitív töltése (Fe, Ru) révén erős elektronszívó hatással rendelkezik, ami az aromás rész elektronsűrűségének jelentős csökkenéséhez vezet.
Ez az elektronhiányos állapot felelős azért, hogy az arénkomplexek készségesen reagálnak nukleofilekkel, valamint a nem komplexált vegyületnél
könnyebben deprotonálhatók. A koordinálódó fém-ligandum-részlet méretéből kifolyólag hatékonyan árnyékolja a szerves rész egyik oldalát, ami az
aromás maghoz kapcsolódó oldalláncon diasztereoszelektív átalakítások kivitelezését teszi lehetővé.

IV.41. ábra - Átmenetifém-arén-komplexek előállítása és reaktivitása

IV.8.1. Nukleofil szubsztitúció átmenetifém-arén-komplexeken
Átmenetifém koordinációja aromás halogenidhez a vegyület nukleofil szubsztitúciós készségének jelentős növekedésével jár együtt. A folyamat,
amelynek általános mechanizmusa a IV.168. egyenletben látható, nyitó lépése a nukleofil addíciója az aromás magra. Ennek eredményeképpen
többféle köztitermék is kialakulhat, amelynek sorsa a nukleofil belépésének helyétől függ. Olyan esetben, amikor a kialakuló kvaterner szénatom nem
hordoz távozó csoportot, úgy a belépő nukleofil ismét leszakad, visszaállítva ezzel a kiindulási állapotot. Abban az esetben, ha a nukleofil támadása
a halogént hordozó szénatomon történt, úgy az addíciós lépés után lehetőség van a halogenid kilépésére is, ami a szubsztituált termékhez vezet.
Az általában kloridokból és fluoridokból kiinduló folyamatban egyformán alkalmaznak szén- és heteronukleofileket.

Megjegyzés: Az arénrészlethez koordinálódó átmenetifém elektronszívó hatása körülbelül hasonló reaktivitásnövekedéshez vezet, mint egy
nitrocsoport bevezetése az aromás magra.
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(IV.168.). ábra -

Bár az aromás nukleofil szubsztitúciót kiterjedten tanulmányozták arén-króm-komplexeken, szintetikus szempontból a kationos ruténium- és
vaskomplexek alkalmazása a legelterjedtebb. 1,2-Difluor-benzol ruténium-ciklopentadienil-komplexe készségesen reagált (IV.169) olyan gyenge
nukleofilekkel is, mint az orto-amino-fenol és jó termeléssel a megfelelő háromgyűrűs heterociklus ruténiumkomplexe keletkezett [1]. Hasonlóan
hatékony a para-diklórbenzol vaskomplexén szekunder aminok hatására lejátszódó nukleofil szubsztitúció is (IV.170.). A keletkező termék
lehetőséget nyújt az aminrészleten végrehajtott további átalakításokra, vagy az aromás termék közvetlenül is felszabadítható besugárzással vagy
fenantrolinnal kiváltott dekomplexálással [2].

Megjegyzés: A ciklopentadienil-vas-arén-komplexek egyszerűen előállíthatók a megfelelő aromás vegyület és ferrocén hevítésével alumínium-
klorid jelenlétében. Előnyük az, hogy kevésbé mérgezőek, mint a króm-trikarbonil-analógok és sokkal olcsóbban előállíthatók, mint a
ruténiumkomplexek.

A reakciót sikerrel alkalmazták aromás éterkötést tartalmazó természetes vegyületek előállításánál is. 2-klórbenzoesav-metilészter kationos
vaskomplexét a IV.171. egyenletben feltüntetett fenolszármazékkal reagáltatva kiváló termeléssel a megfelelő diaril-éterhez jutottak, amelyet az
észtercsoport hidrolízise után intramolekuláris gyűrűzárással a kívánt oxigén-heterociklussá alakítottak [3].

(IV.169.). ábra -
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(IV.170.). ábra -

(IV.171.). ábra -

IV.8.2. Nukleofil addíció átmenetifém-arén-komplexeken
Reaktív nukleofilek, pl. karbanionok esetében elképzelhető, hogy a reagens támadást intéz olyan átmenetifém-arén-komplexre is, amely nem
tartalmaz elektronszívó szubsztituenst. Ilyen esetben a keletkező addukt sorsa többféle lehet (IV.42.ábra). Az addíció általában megfordítható
folyamat, így a nukleofil kilépése visszaállíthatja a kiindulási állapotot. Oxidálószer jelenlétében az anionos köztitermék a megfelelő aromás
végtermékké alakulhat (formálisan hidridion-kilépés). Amennyiben valamilyen elektrofil is jelen van a közegben, úgy ennek addíciója a köztitermékre
a megfelelő ciklohexadién-komplex keletkezéséhez vezet, míg ugyanezen reakcióban szén-monoxid jelenlétében a formálisan acilezett köztitermék
keletezik.

Megjegyzés: A szén-monoxid-beékelődéssel járó reakció vizsgálata rámutatott arra, hogy a belépő elektrofil először a krómatomhoz kapcsolódik,
majd (esetleges CO-beékelődés után) kerül át a szénvázra.

Amennyiben a nukleofil támadás olyan aromás magon játszódik le, amely már hordoz más szubsztituenst is, úgy a reakció lefutását két tényező
befolyásolja: i) amennyiben a szubsztituens rendelkezik koordinációra alkalmas elektronokkal (pl. nemkötő elektronpár), úgy a lítiummal való
kölcsönhatás miatt kinetikailag kedvezményezett az orto-helyzetben való támadás; ii) elektrondonor szubsztituensek esetében a meta-helyzetbe
belépő nukleofil vezet a termodinamikailag legkedvezőbb intermedierhez, mert a fellépő negatív töltés ilyenkor kerüli el leginkább a donorcsoportot
hordozó szénatomot. Ez a kettősség jól megmutatkozik az N-metil-indol krómtri-karbonil-komplexén lejátszódó addíciókban (IV.172.). Reverzibilisen
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belépő nukleofilek esetében a termodinamikailag kedvező 4-alkilindol-származék keletkezik, míg az irreverzíbilisen belépő 2-litio-l,3-ditiol reakciója
főtermékként a kinetikailag kedvezményezett 7-alkil-származékot adja [4].

IV.42. ábra - Nukleofil támadás arén-króm-komplexekre

(IV.172.). ábra -

Egy monoszubsztituált átmenetifém-arén-komplexen lejátszódó addíciós reakció általában planárisan királis molekula kialakulásához vezet. A
kiralitásnak ez a formája azon a felismerésen alapul (IV.43. ábra), hogy az erősen kapcsolódó átmenetifém miatt a szubsztituens két oldala nem
ekvivalens. Új, orto-helyzetű csoport bevitele a molekulába két, egymással fedésbe nem hozható termékhez (enantiomer) vezethet, amelyek a
klasszikus enantiomerekhez hasonlóan elválaszthatók egymástól. Az arénkomplexek mellett hasonló típusú kiralitás léphet fel a metallocénekben
és ciklofánokban is.

IV.43. ábra - A planáris kiralitás jelensége és néhány jellemző példa
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Abban az esetben, ha az aromás magon már rajta levő csoport királis, úgy a két lehetséges termék egymással diasztereomer viszonyban
van, ami eltérő energiatartalmat jelent és így elvben az egyik reakcióút/termék kialakulása kedvezményezett. Ezzel magyarázható pl. hogy a
IV.173. egyenletben feltüntetett királis imint hordozó arén-króm-komplexen lejátszódó folyamat optikailag aktív termékhez vezet. A királis környezet
miatt a lítiumreagens belépése kedvezményezett az egyik oldalon. Az anionos intermedierből hidridion-elvonással (tritíliumkationnal) semleges
diszubsztituált arénkomplex keletkezik kiváló diasztereoszelektivitással, ami a hidrazonrészlet hidrolízise után enantiotiszta terméket eredményez [5].

Megjegyzés: A királis hidrazint (SAMP), amely prolinból nyerhető, előszeretettel alkalmazzák mint aszimmetrikus környezetet más szerves
kémiai átalakításokban is, kihasználva, hogy a SAMP-részlet hidrolízise után az egyik enantiomerben feldúsult terméket kapják.

Hasonlóan magas diasztereoszelektivitást értek el fenolok királis étereinek króm-trikarbonil-komplexén lejátszódó nukleofil addícióban is (IV.174.).
A nagy térigényű bornánvázas éter és 2-lítio-izobutironitril reakciójában a köztiterméket savval bontva és a króm-karbonil-részletet eltávolítva a
megfelelő ciklohexadién-származékok 24:1 arányú diasztereomer elegye keletkezett [6]. Enantioszelektív átalakítás érhető el oly módon is, ha
királis organolítium reagenst addícionáltatunk arén-króm-komplexre. A IV.175. egyenletben bemutatott példán a lítiumorganikus reagens és a
királis glikoléter komplexe szelektív támadást intézett a benzolgyűrűn, és a keletkező köztitermék alkilezése, valamint az iminrész hidrolízise jó
enantiotisztaságú terméket eredményezett [7].

Megjegyzés: A lítiumreagens addíciójának helyét három tényező befolyásolja. Az imincsoporthoz való koordináció felel az orto-helyzetű
támadásért (4 lehetőség), a króm-karbonil-részlet mérete felelős az átellenes térrészről való belépésért (2 lehetőség), míg a királis éterrel való
komplexképzés a lehetséges átmeneti állapotok diasztereomer viszonyát és ezért eltérő energiáját okozza, ami egyetlen energetikailag kedvező
támadási lehetőséget teremt.

(IV.173.). ábra -

(IV.174.). ábra -
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(IV.175.). ábra -

IV.8.3. Litiálási reakciók arén-króm-komplexeken
Az elektronszívó króm-trikarbonil-részlet koordinációja lecsökkenti az elektronsűrűséget az aromás magon, így a formális negatív töltés kialakulásával
járó folyamatok energetikailag kedvezőbbé válnak, mint a komplexálatlan vegyületen. Ezzel magyarázható, hogy az arén-krómkomplexek
készségesen reagálnak lítiáló szerekkel (hidrogén-lítium csere) lítium-arilek keletkezése közben. Amennyiben az aromás gyűrű (IV.176.) olyan
szubsztituenst is tartalmaz, amely magános elektronpárja lévén alkalmas a Lewis-savas lítiumhoz való koordinációra (az ilyen csoport általános
jelölése DMG az angol „directing metallating group” nyomán), úgy a hidrogén-lítium csere szelektíven, a koordináló csoporthoz képest orto-helyzetben
játszódik le. A keletező lítiumvegyület általában valamilyen jelenlevő elektrofillel reagálva a reakció végtermékévé alakul, amely általában planáris
kiralitást mutat [8].

Amennyiben a litiálást irányító csoport királis, úgy a két lehetséges orto-litiált termékhez vezető út aktiválási energiája eltérő, ami oda vezethet,
hogy szelektíven csak az egyik oldali támadás valósul meg. A IV.177. egyenlet az 1-dimetilamino-etil szubsztituenst hordozó benzol-trikarbonil-króm-
komplex litiálását mutatja be. A két lehetséges reakcióút között az az alapvető különbség, hogy az egyik esetben egy hidrogénatom, míg a másik
esetben egy metilcsoport kerül a króm-trikarbonil-részlettel egy térfélre, ami eltérő szterikus feszültséggel jár. Ez oda vezet, hogy az elektrofillel való
bontás után csak a felső reakcióútnak megfelelő terméket izolálták a folyamatban [9]. A IV.175. egyenletben már láttuk, hogy az enantioszelektív
átalakítás királis lítiumreagenssel is kiváltható. Anizol króm-trikarbonil-komplexét királis lítium-amiddal reagáltatva (IV.178.), majd trimetil-klórszilánal
bontva a belépő elektrofil viszonylag jó szelektivitással az egyik enantiomer terméket adja. A folyamatban lehetőség van a másik orto-helyzet
funkcionalizálására is, de ebben az esetben már egyszerű butil-lítium használata is elegendő [10].

Megjegyzés: A trimetilszilil-csoport nemcsak „maradandó” funkciós csoportként használható, de lehetőséget ad nem kívánt reakcióirány
elkerülésére is. Mivel a folyamat végén egyszerűen visszaalakítható hidrogénné (sav, lúg, fluoridok), így szokás a reaktív CH-egység
védőcsoportjaként használni.

Egy kevésbé általános, de szintetikus szempontból érdekes lítiálási reakciót mutat be a IV.179. egyenlet. A kiindulási orto-trimetilszilil-benzaldehid-
komplex alkil-lítium addíciójával a megfelelő lítium-alkoholáttá alakul, amelynek Brook-átrendeződése szobahőfokon az aromás magon lítiált
köztitermékhez vezet. Ezt különböző elektrofilekkel reagáltatva (pl. difenil-diszulfid) jutottak a reakció végtermékéhez jó termeléssel [11].



IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS
VEGYÜLETEK SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

445

(IV.176.). ábra -

(IV.177.). ábra -

(IV.178.). ábra -

(IV.179.). ábra -
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IV.8.4. Diasztereoszelektív átalakítások átmenetifém-arén-komplexeken
A króm-karbonil-részlet elektronszívó hatása nemcsak az aromás magon megjelenő, hanem a benzil helyzetű negatív töltést is képes stabilizálni.
Az átmenetifémrészlet térbeli árnyékolása általában diasztereoszelektív átalakításokhoz vezet. így pl. metoxi-indán krómkomplexét erős bázis
jelenlétében formaldehiddel reagáltatva (IV.180.) kiváló termeléssel és szelektivitással keletkezett a transz-hidroximetilezett-származék [12].

Megjegyzés: A két benzilszénatom reaktivitása közötti eltérés a metoxicsoporttól való eltérő elhelyezkedéssel magyarázható.

Hasonlóan jó szelektivitással sikerült alkilezni a homológ 6+6-os kondenzált rendszer mindkét benzilhelyzetét (IV.181.). A reaktív aromás CH-részlet
szililezése után szekvenciális deprotonálással-alkilezéssel előbb az egyik, majd a másik benzil-szénatomra vittek be alkilcsoportot, amelyek mindkét
esetben a krómmal transz-helyzetbe kerültek [13].

Ugyancsak a króm-karbonil-rész szterikus árnyékoló hatásának tulajdonítható a IV.182. egyenletben bemutatott folyamat szelektivitása. A tetralonból
kialakított krómkomplex metil-lítium nukleofil addíciójában kizárólag azt a terméket adja, amelyben a metilcsoport a krómmal átellenes térrészből
támad. A hidroxilrészleten lejátszódó további átalakításokra hasonló szelektivitás jellemző, azaz a belépő reagens (a jelen esetben hidrid) a krómmal
átellenesen támad [14].

(IV.180.). ábra -

(IV.181.). ábra -

(IV.182.). ábra -
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Az arén-króm-komplexekben az elektronok ellentétes irányú, a krómtól az aromás mag felé történő elmozdulása is lehetséges, ami oda vezet, hogy
nemcsak a benzil-helyzetű anionok, de a kationok stabilitása is megnő. A kation stabilizációja (IV.183.) a benzilkötés körüli forgás lelassulásával jár
együtt, ami oda vezet, hogy a formálisan nukleofil szubsztitúció általában retencióval zajlik [15]. A reakció bonyolultabb rendszerekre is kiterjeszthető.
így pl. az egyszerre benzil- és propargil-helyzetű acetátcsoport (IV.184.) bór-trifluorid által katalizált lehasadása és a keletkező kationos intermedier
reakciója anizollal az azonos konfigurációjú termékhez vezetett jó termeléssel [16]. A jelenség egy elegáns alkalmazását mutatja a IV.185. egyenlet,
ahol a benzil-alkohol-részlet króm-trikarbonil-komplexéből kialakuló kation intramole-kuláris támadást intéz az elektronban gazdag dimetoxi-benzol-
részleten és a megfelelő tetrahidro-izokinolin-származék keletkezik diasztereomer tiszta formában [17].

(IV.183.). ábra -

(IV.184.). ábra -

(IV.185.). ábra -

Szintén királis szén-szén kapcsolat kialakítását valósították meg a IV.186. egyenletben feltüntetett reakcióban, ahol allil-magnézium-bromidnak az
átmenetifémrészlettel átellenes oldalról lejátszódó addícióját követően a keletkező vegyület hevítés hatására [3,3] szigmatróp (Cope) átrendeződéssel
alakult a kívánt végtermékké. A folyamatban a króm-karbonil-csoport „irányító hatását” vitték tovább az átrendeződésben és jutottak, az egyébként
nehezen kialakítható harmadrendű királis szénhidrogénrészlethez [18].

Az arén-króm-karbonil-komplexek planáris kiralitása átvihető axiálisan királis komplexek előállítására is, amelyekről már láttuk, hogy királis
ligandumok elterjedt építőelemei. Aril-halogenidek optikailag aktív króm-karbonil-komplexét (IV.187.) 2-metil-fenilboronsavval kapcsolva (Suzuki-
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kapcsolás) az egyik, míg ugyanazon komplexet 2-formil-fenilboronsavval kapcsolva a másik axiálisan királis izomert (diasztereomert) izolálták jó
termeléssel [19].

Megjegyzés: Az analóg reakcióknak a boronsav kismértékű változtatásával kiváltott jelentős lefutásbeli különbsége feltehetően a metil- és
formilcsoport eltérő koordinációs készségéből ered.

(IV.186.). ábra -

(IV.187.). ábra -

IV.8.5. η2-Arén-ozmium-komplexek alkalmazásán alapuló átalakítások
Az eddigiekben tárgyalt átmenetifém-arén-komplexek erős π-akceptor jellegű fém-ligandum részletet tartalmaztak, amely kölcsönhatásba került az
aromás elektronszextettel. Azok az átmenetifém-ligandum rendszerek, amelyekhez az aromás gyűrű csak két szénatomján keresztül, alkénként
kapcsolódik, σ-donor ligandumokat tartalmaznak és nem képesek erős π-jellegű kölcsönhatás kialakítására. A kétfogú kapcsolat oda vezet, hogy
megbomlik az aromás konjugáció és a szerves részlet az alkénekhez hasonló reaktivitást mutat. Az ilyen rendszerek legelterjedtebb képviselői
az arén-ozmium(II)-pentaammin-komplexek [20]. Előállításuk (IV.188.) általában a megfelelő aromás vegyület és ozmium(III)-pentaammin-sók
redukálószer jelenlétében lezajló komplexálásával történik. Az ellentétes oxidációs folyamat alkalmas az ozmium-tetraammin-részlet eltávolítására
a kétfogú komplexekből.

Megjegyzés: Az ozmiumkomplexek fokozott érzékenysége miatt átalakításaik az úgynevezett „glove box” technika alkalmazását igénylik.

(IV.188.). ábra -



IV. ÁTMENTIFÉM-ORGANIKUS
VEGYÜLETEK SZINTETIKUS ALKALMAZÁSAI

449

Az ozmiumhoz való komplexálódás eredményeképpen a fenolok és anilinszármazékok mint α,β-telítetlen ketonok konjugált enol, illetve enamin
formája a γ-szénatomon készségesen reagálnak elektrofilekkel. Fenol ozmium-pentaammin-komplexét (IV.189.) metil-vinil-ketonnal reagáltatva
kiváló termeléssel keletkezett a Michael-addíciós termék. Az elektrofil rész támadása szelektíven, az ozmiummal átellenes oldalról történt és a
termékben a dienol részlet ciklohexenonná alakult [20]. Az enol-éter részlet nukleofil jellegét használták ki egy kondenzált anizolszármazékból kiinduló
eljárásban is (IV.190.), ahol az első elektrofil kapcsolás után ismét dienol-éter részletet alakítottak ki, amely intramolekuláris gyűrűzárást, hidrolízist
és az ozmiumrész eltávolítását követően a feltüntetett háromgyűrűs áthidalt terméket adta [21].

(IV.189.). ábra -

(IV.190.). ábra -

Amennyiben az ozmium-tetraammin-részlet pirrolhoz koordinálódik, úgy az általában, az előbbiekben bemutatott példákhoz hasonlóan, enaminként
reagál, azonban az ozmium koordinációja a 3,4-kötéshez olyan dipoláris forma kialakulásához vezet (IV.191.), amely alkének jelenlétében
készségesen 3+2 cikloaddícióba megy, áthidalt termékek keletkezése közben [22]. A reakció jelentősége az, hogy a pirrol általában csak nehezen
vihető cikloaddiciós reakcióba.

(IV.191.). ábra -
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aktívátor

alacsonyabb rendű kuprátok

alkáli-akinidek
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reakciókészség

szerves vegyületek

alkének

beékelődés

ligandumok

metatézis

palládiumkomplex

vaskomplexek

alkénkomplex
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alkil-cink-halogenid

alkil-izocianidok

alkilcsoport-vándorlás

alkilidénkomplex

alkilidinkomplex

alkin

ligandumok

komplexek

oligomerizáció

allenilidénkomplexek

allilkomplexek

kobaltkomplex

palládiumkomplex

η3-allil-komplexek

nikkelkomplex

palládiumkomplex

vas-hidrid-komplex

alkén-palládium-komplex

allilligandum

σ-allil-ligandum

σ-allil-π-allil átrendeződés
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allil-nikkel-bromid

allil-tozilát

amidokarbonilezés

anionos σ-donor-származékok

anionos szerves σ-donor-ligandumok

arén-króm-karbonil-komplex

arén-króm-komplexek

arénkomplexek

η2-arén-ozmium-komplexek

aromás nukleofil szubsztitúció

arzén-ilidek

arzol

asszociatív mechanizmus

aszimmetrikus hidroszililezés

„ate” komplex

átlagos képződéshő

átlós rokonság

átmenetifémek

arilvegyületek

acilkomplex ,

alkénkomplex



Név- és tárgymutató

460

alkilkomplexek

μ2-alkilidén-vegyületek

alkuidén

μ3-alkilidin-vegyületek

alkilidinkomplex

alkinkomplexek

alkinilkomplex

arénkomplex

hidrid

karbonilkomplex

σ-kötésű vegyületei

vinil- (alkenil) vegyületek

átmenetifém-Cp kötés

átmenetifém-szén kötés

disszociációs energiák

átrendeződés

11BNMR-spektroszkópia

bázikus és nukleofil jelleg

beékelődési reakció

benzin-cirkonocén-komplex

benzociklobutén
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Berry-átrendeződés

ΒΙΝΑΡ

BINAPHOS

biner karbonilok

Birch-redukció

bisz(benzol)króm

bomláshő

bór-heterociklusok

boronátkomplex

boronsav

Brook-átrendeződés

Brown

Buchwald

Buchwald-Hartwig-reakció

butadién

komplexek

nikkel( )komplex

vas-trikarbonil

butil-lítium

13C NMR

σ-alkil-vegyületek
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eltolódások

karbonilkomplexek

karbén- és karbinkomplexek

koordinációs eltolódás

π-kötésű ligandumok

Cadet

Catellani-reakció

C-H beékelődés

C-H savasság

cikloaddíciós reakciók

2+2 cikloaddíció

3+2 cikloaddíció

3+3 cikloaddíció

4+2 cikloaddíció

4+4 cikloaddíció

ciklobutadién komplexei

vas-karbonil-komplex

ciklofán

cikloheptatrién

ciklometallálás

ciklopalladálás
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ciklooktatetraén

ciklopentadienilkomplex

ciklopropanálás

ciklopropenil-kation

cikloreverzió

ciklotrimerizáció

cink

biológiai jelentősége

cinkorganikus vegyületek

cirkono-ciklopentadién

cirkonocénkomplex

cisz-szelektív polimerizáció

CO-beékelődés

CO-híd aszimmetrikus

CO-híd szimmetrikus

CO-ligandum

Collman-reagens

Cope-átrendeződés

COSY

Cp*-ligandum

CpFe(CO)2-alkin-komplex
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Cr(CO)6

infravörös spektruma

molekulapályái

Crabtree

csatolási állandó

csupasz („naked”) klaszter

CVD

d-karakterű molekulapályák

δ-kötés

DCD-modell

dekarbonilezési reakció

deprotonálás

α-helyzetű deprotonálás

DEPT

Dewar-benzol

DGM-szabály

dialkil-cink

diaikin

diasztereoszelektivitás

1,4-addíció

diazometán
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egyfogú ligandum
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elektrongerjesztési spektroszkópia
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α-elimináció
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mechanizmus

endohedrális hidrogén
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enilkomplex
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ESR

fázistranszfer körülmények
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fém-halogén csere

fém-fém kötés

négyszeres

többszörös

fém-hidrogén kötés

fém-hidrogén-fém híd

fém-karbonilok vizsgálata

fém-szén

hármas kötés

kettős kötés

kötés

σ-kötés

többszörös kötés

fémalkenilek

fémalkilok

fémalkinilek
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fémarilok

fémhalogenid és -oxid klaszter

fémorganikus

katalízis

klaszterek

fémorganikus vegyületek

elektronhiányos

fém-szén többszörös kötésű

ionos

kovalens

π-kötésű

stabilitás

tiszta

vegyes

ferrocén

molekulapálya-diagram

Fischer

Fischer-karbének

Fischer-karbin

Fischer-Hafner-szintézis

fluxionális szerkezet
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forgási spektroszkópia

formaldehid

foszfabenzol

foszfabutadién

foszfánok

foszfol

fotoelektronspektroszkópia

fotoionizáció

fotoionizációs tömegspektroszkópia

fotokémiai aktiválás

fotolízis

Frankland

Freeman’s-reagens

Friedel-Crafts-acilezés

Fukui

Fürstner

gázfázisú reakcióhő

gerjesztett állapotok

germanolok

germilének

Gilman
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Gilman-reagens

Grignard

Grignard-reagens

enantioszelektív reakciók

Grubbs

gyök-anion

gyürűbővítés

H2Fe(CO)4

lH NMR-spektroszkópia

hajlott szendvics vegyület

haloborálás

halogénezés

haptocitás

haptotropikus csere

háromcentrumos kötés

Heck-reakció

enantioszelektív

intramolekuláris

heteroalkénkomplex

heteroalkinkomplex

heterociklusos karbénligandum
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heterociklusos vegyületek

heterogén redukció

hídhelyzet

acilligandum

karbonilligandum

hidridelvonás

hidridligandum

hidroformilezés

hidrokarboxilezés

hidrolízises reakciók

hidrometallálás

hidroaluminálás

hidroborálás

hidrogermálás

hidropalladálás

hidrosztannálás

higany vegyületek

mérgező hatása

hiperfinom ESR-felhasadás

Hoffmann

hőmérsékletfüggő NMR
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homo-Diels–Alder-reakció

homociklopentadienil-anion

homogén redukció

homoleptikus komplexek

homolitikus kötéshasadás

időfelbontásos diffrakciós kísérlet

időfelbontásos IR

ikerion

indiumvegyületek kapcsolása

induktív effektus

ion-molekula reakciók

ionciklotron-rezonanciaspektroszkópia

ionizációs energia

IR- és Raman-spektroszkópia

kiválasztási szabályai

IR-spektroszkópia

irányító csoport

irányított metallálás

izocianidkomplex

izomereltolódás

Jahn-Teller-effektus
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kadmium vegyületek

Kagan

kakodil-oxid

kálium speciális endo-preferenciája

kalorimetrikus meghatározás

kapcsolási reakció

Karasch-kapcsolás

karbének

bomlása

karbénligandumok

karbometallálás

karboaluminálás

karbocirkonálás

enantioszelektiv

karbopalladálás

karbotitanálás

karbonilatív kapcsolás

karbonilezési reakció

karbonilvegyületek

C-O nyújtási frekvenciái

katalitikus reakciók
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474

hidroborálás

hidroszililezés

katenáció

Kealy

kémiai eltolódás (δ)

képződési entalpia

keresztkapcsolási reakció

kétdimenziós NMR-spektroszkópiák

keténkomplex

kétmagvú karbonilok

kettős titrálás módszere

kettőskötés-szabály

kicseréléses módszer

kicserélési reakció

kinetikai labilitás

kinetikai stabilitás (inertség)

kisspinszámú-nagyspinszámú átalakulás

klaszter

Knochel

koaleszcencia-hőmérséklet

kobalaminok
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475

kompetitív inhibitor

1,4-konjugált addíció

konjugált diének telomerizációja

Koopmans-elv

koordinációs eltolódás

koordinációs kötés

koordinációs szám

koordinált alkinek

koordinált benzolligandum

kötésdisszociációs entalpia

kötési entalpia

kötésrend

kétmagvú Mo-vegyületekben

közepes kötésdisszociációs entalpia

kumulált karbén

θ kúpszög

küszöbenergia

kvadrupólusfelhasadás

kvantumkémiai számítások

β-laktám-származék

Lewis-sav karakter
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Li4Me7-molekula

6Li és 7Li NMR-spektroszkópia

ligandumok

π-allil-

π*-akceptor

π-akceptor

donor-akceptor tulajdonság

σ-donor/π-akceptor ligandum

σ-donor ligandum

anionos

semleges

π-donor ligandum

donorelektronpár szám

gyűrűs

gyűrűs π-donor ligandumok

térkitöltés

ligandumvesztési folyamat

Lipscomb

lítium-2,2,6,6,-tetrametil-piperidid(LiTMP)

lítium-diizopropilamid (LDA)

Lochmann
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477

M-C kötések polárossága

magasabb rendű cianokuprátok

magasabbrendű kuprátok

mágikus szám

mágneses magrezonancia-spektroszkópia

magnezocén

mátrixizolációs technika

megjelenési energia

metallaciklopentadién

metallaciklobutén

metallaciklus

metallálás

metallátanion

metallicíniumion

metallocén

metallotropikus átalakulás

metastabilis ion

metatézis

metil-kálium

metil-lítium

Michael-addíció
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478

mikrohullámú spektroszkópia

Mo(PF3)6 fotoelektronspektruma

modellek

molekula szimmetriájának megállapítása

molekulaion

Mond

Monsanto-féle ecetsavszintézis

Mössbauer-spektroszkópia

Müller

Murai

14N és 15Ν NMR

Natta

Negishi

Negishi-kapcsolás

négyszeres kötésű vegyületek

Nicholas-reakció

nikkel-tetrakarbonil

nitrogén-monoxid

NMP

NMR

nagynyomású
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479

pulzustechnikák

normálrezgések

nukleofil addíció

nukleofil jelleg

nukleofil karbének

nukleofil szubsztitúció

nukleofil támadás

oldatreakció entalpiaváltozása

oligonukleáris fém-karbonilok

ónorganikus reagens

ónvegyületek izomereltolódási tartománya

orto-litiálás

oxazolinligandum

oxidatív addíció

hidrogén

oxidatív dekarbonilezés

palládium

alkénkomplex

alkinkomplexek

trimetilénmetán-komplex

palládiumkatalizált nukleofil szubsztitúció
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paramágneses komplex

Pauson

Pauson–Khand-reakció

pentadienidion

pentadienilkomplex

pentakoordinált As-, Sb- és Bi-vegyületek

pentametil-ciklopentadienil-csoport

perfluoroacil-komplex

perfluoroalkil-komplex

Pfaltz

piridinkomplexek

pirrolkomplexek

planáris kiralitás

plumbilének

plumbocének

plumboxánok

PMDTA

poláris fémorganikus vegyületek ,

poli(etinil-ferrocén)

polisztannánok

prekurzorok
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protonálás

PSEPT-elmélet

pszeudohalogén

RCM

reakcióképesség kinetikai okai

reaktív molekulák stabilizálása

redukciós reakció

1,4-redukció

reduktív dimerizáció

reduktív elimináció

reduktív helyettesítés

Reformatszkij-reakció

regioszelektivitás

relaxációs energia

retenció

rezgési spektroszkópia

rezolválás

rezonancia-határforma

rézorganikus vegyületek jelentősége

Rochow

ROMP
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Röntgen- és neutrondiffrakció

SAMP

Schiff-bázis

Schlenk

Schlenk-egyensúly

Schlosser

Schorigin

Schrock

Schrock-karbin

Schrock-karbén

77Se NMR-spektroszkópia

semleges ligandum módszer

semleges σ-donor- és /π-akceptor –származékok

Sharpless

Sharpless-féle allil-alkohol-képzés

119SnNMR

Snieckus

Sonogashira-kapcsolás

sp3-sp3 keresztkapcsolási reakció

spinlecsatolás

spirovegyületek
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spiro-dipiridin

standard képződéshő

Stille-kapcsolás

Stock

Suzuki-kapcsolás

szabad elektronpár

szelenidek

szelenil-halogenidek

szelenofén

szelenokarbonil

szelenolok

szemlélő ligandum

szén-dioxid

szén-monoxid

szendvicsvegyületek

szerves fémvegyületek

boránok

bórvegyületek

termokémia

ónhidridek

ón vegyületek
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szelénszármazékok

szerves π-donor származékok

szerves π-donor-ligandumok

szigmatróp átrendeződés

szilíciumorganikus vegyületek kapcsolása

szilikonok

szin-periplanáris elrendeződés

sztannilének

sztannocének

szteroidok

sztöchiometrikus reakció

szulfonamidok

szuperbázisok

talliumorganikus vegyületek

Tebbe-reagens

α,β-telítetlen gyűrűs ketonok

α,β-telítetlen karbén

α,β-telítetlen ketonok

telítetlen savanhidrid

tellurofén

tellurokarbonil
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tercier foszfánok

terminális karbonilligandum

termodinamikai stabilitás

tetraetil-ólom

tetrametil-ólom

Timári

tiofénkomplexek

tiokarbonil komplexek

titanocén

többfogú ligandum

többmagvú karbonilok

többmagvú komplexek

többrétegű szendvicskomplexek

TOF

tömegspektrometria

ΤΟΝ

töredékion

transzmetallálás

trietil-alumínium

triflátok

trimetil-alumínium-dimer
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tritil-kation

tropíliumion

Trost

UPS

uranocén

UV fotoelektronspektroszkópia

UV-VIS spektroszkópia

vanadocén

1,2-vándorlás

vas

acilkomplex

ciklohexadiénkomplex

diénkomplexek

karbonilok

Mössbauer-spektrum

oxoallilkomplex

pentakarbonil

vaskomplexek

izomereltolódási tartomány

σ-kötésű

vegyértékelektronok száma
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vegyértékrezgések

ν(CO)

ν(NO)

vegyes karbonilok

vinilcinkvegyület

vinilidénkornplexek

virtuális molekulapályák energiája

viszontkoordináció

Wacker-reakció

Wanklyn

Wilkinson

Wilkinson-katalizátor

Winkler

Wittig

Wittig-reagens

Wittig-reakció

wolframocén

Wurtz-szintézis

XPS

Zeise

Zeise-só
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Ziegler
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