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Česká část 

Abstrakt 
 

 První část předložené dizertační práce popisuje přípravu nového 

fosfinoferrocenového aminu, Ph2PfcCH2NH2 (1, fc = 1,1´-ferrocendiyl) ze 

známého fosfinoaldehydu Ph2PfcCHO ve dvou krocích. Nejdříve byl kondenzací 

připraven oxim Ph2PfcCH=NHOH, který lze zredukovat pomocí Li[AlH4] za vzniku 

požadovaného aminu, který byl následně převeden na stálejší hydrochlorid 

Ph2PfcCH2NH3Cl. 

Možnost derivatizace aminu 1 byla využita při přípravě série 

močovinových ligandů Ph2PfcCH2NHC(E)NR1R2. Pro přípravu některých močovin 

byla vypracována i alternativní metoda přípravy využívající reakce typu reduktivní 

aminace. Získané ligandy (respektive jejich Pd-komplexy) byly studovány jako 

katalyzátory pro Pd-katalyzovanou reakci arylbromidů s K4[Fe(CN)6] za vzniku 

derivátu benzonitrilu ve vodném prostředí při použití 1 mol.% Pd-katalyzátoru. 

Koordinační vlastnosti fosfinoaminu 1 byly studovány s ionty jednomocné 

mědi. V případě reakce s [Cu(MeCN)4][BF4] byl získán komplex [Cu(1-κ2N,P)2][BF4], 

který byl studován též elektrochemicky. Reakce s CuCl poskytla malé množství 

neobvyklého osmijaderného komplexu se směsným oxidačním číslem mědi CuI/II 

[Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H-κP)(H2O)]2.  

Druhá část práce popisuje přípravu nitrilu Ph2PfcCN dehydratací oximu 

Ph2PfcCH=NHOH. Koordinační vlastnosti připraveného fosfinonitrilu byly studovány 

v extensivní sérii experimentů s jednomocnými ionty kovů 11. skupiny. V rámci této 

studie byl sledován především vliv aniontu na celkové uspořádání komplexu a byla 

tak připravena řada komplexů s neobvyklými koordinačními geometriemi. Zlatné 

komplexy fosfinonitrilu se ukázaly být aktivními katalyzátory pro zlatem 

katalyzovanou isomerizaci (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-olu a [2+1+2] oxidativní 

cykloadici acetylenů, N-oxidů a nitrilů. Uvedené reakce byly využity pro přípravu 

přírodních látek rosefuranu a annulolinu. 

 

Klíčová slova: ferrocen; ferrocenové ligandy; fosfino-močoviny; fosfino-nitrily; 

koordinační studie; strukturní analýza; Pd-katalýza; Au-katalýza. 



 

6 
 

Úvod 
 

Hlavní cíle a směřování v oblasti praktické moderní chemie lze rozdělit do dvou 

směrů. Prvním je zdokonalování a příprava nových látek s lepšími vlastnostmi a tím 

druhým je hledání nových syntetických postupů, které by umožňovaly přípravu a 

uvedení nových látek za ekonomicky přijatelných podmínek. Jedním z pilířů druhé 

oblasti je oblast katalýzy, která si klade za cíl vývoj takových reakcí, při kterých je 

reakce usnadněna či umožněna přítomností další látky. Tento tzv. katalyzátor má 

pozitivní dopad na celkový průběh reakce. Poptávka po nových a efektivnějších 

katalyzátorech stejně tak i po nových katalyzovaných reakcích stále narůstá, jelikož 

málokterá jiná oblast chemie tak těsně propojuje ekonomická i ekologická hlediska.  

 Významnou roli mezi používanými katalyzátory hrají ionty přechodných 

kovů, zpravidla ve sloučeninách s vhodnými ligandy, které upravují a zásadním 

způsobem ovlivňují vlastnosti vzniklých komplexů. Ačkoliv každá reakce má svá 

specifika a může vyžadovat jiný typ kovových iontů i ligandů a není tedy možné 

navrhnout univerzální katalyzátor vhodný pro každý typ reakce, v průběhu posledních 

desetiletí bylo objeveno a navrženo několik tříd ligandů, které se prakticky osvědčily a 

našly své praktické uplatnění v širším spektru chemických reakcí. Dnes se tyto běžně 

ligandy označují jako „privilegované“. 

 Jedním z těchto sloučenin je i 1,1´-bis(difenylfosfino)ferrocen (dppf), 

difosfinový ligand odvozený od ferrocenu, organokovové molekuly, která byla po 

svém objevu v 50. letech 20. století považována spíše za kuriozitu, nicméně si brzy 

našla cestu do téměř do všech oblastí chemie.  

 Ligand může být kromě elektronického či sterického „ladění“ vzniklého 

komplexu použit též i k dalším změnám jeho vlastností. Z ekologického hlediska je 

zajímavé zavedení hydrofilní skupiny do sloučeniny ligandu, která by zvýšila 

rozpustnost sloučeniny ve vodě a tedy i umožňovala provedení organické reakce 

v bifázovém či vodném (tj. levném, netoxickém a dobře dostupném) prostředí. Velice 

praktickým přístupem se též ukázala příprava hybridních ligandů kombinujících dobrý 

a horší donorový atom ve své molekule.1 Případný hemilabilní komplex s takovým 

ligandem se aktivuje pouhou disociací slabší vazby v přítomnosti substrátu a není jej 

tedy nutné aktivovat přídavkem jiných aditiv. 
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 Příkladem donorů tohoto typu jsou i v nedávné době popsané amidy 

odvozených od 1´-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové kyseliny (Hdpf, I, Schéma 

1).2 Amidická funkční skupina v nich slouží nejen jako linker umožňující modulární 

přípravu rozličných typů uvedených sloučenin, ale také sama o sobě může působit 

jako druhý O či N-donor pro potenciální hemilabilní koordinaci. Níže uvedené 

sloučeniny II-IV odvozené od Hdpf se ukázaly dobrými donory pro řadu 

katalytických transformací ve vodném prostředí či přímo ve vodě.3 

 

 

Schéma 1: Hdpf (I) a vybrané odvozené amidy (II-IV) obsahující hydrofilní skupinu. 
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Cíle práce 
 

Předložená práce si klade za cíl navázat na předchozí výzkum v oblasti ferrocenových 

fosfinoamidových ligandů a vypracovat metodiku pro přípravu podobných sloučenin 

komplementárním přístupem vycházejícím z vhodného ferrocenového aminu. Odlišná 

reaktivita aminů umožňuje přípravu celé řady sloučenin, které by byly jinak obtížně 

syntetizovatelné. Vzhledem k obtížné syntéze a nízké stabilitě jednoduchého 1´-

(difenylfosfino)-1-aminoferrocenu byl klíčovou sloučeninu zvolen jeho homolog [1´-

(difenylfosfino)ferrocenyl]methylamin (1), který by měl být dostupný ze známého 1´-

(difenylfosfino)ferrocen-1-karbaldehydu. 

V dalším kroku by měla být studována možnost derivatizace uvedeného 

aminu polárními funkčními skupinami s cílem zvýšit rozpustnost odvozených 

komplexů ve vodném prostředí a následné testování těchto komplexů v palladiem 

katalyzovaných reakcích vedoucích ke vzniku vazeb uhlík-uhlík.  

V průběhu syntetické práce byla rovněž nalezena snadná možnost přípravy 

1´-(difenylfosfino)-1-kyanoferrocenu (2). Tuto molekulu lze považovat za typický 

hybridní donor o specifických vazebných vlastnostech, které vyplývají z molekulové 

geometrie a typu donorových skupin. Potenciálně zajímavé vazebné vlastnosti 

vybízely ke studiu v koordinačních možností tohoto donoru vůči iontům kovů s 

přihlédnutím k možnému využití získaných komplexů v katalýze. 
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Stručné shrnutí výsledků 
 

Pro přípravu [1´-(difenylfosfino)ferrocenyl]methylaminu (1) byl použit postup, který 

popsal Beer pro přípravu jednoduchého ferrocenylmethylaminu.4 V prvním kroku byl 

kondenzovám 1´-difenylfosfinoferrocenyl-1-karbaldehyd (3)5 s hydroxylaminem a 

vzniklý aldoxim (4, který vzniká jako směs regioizomerů E a Z v přibližném poměru 

2:1) byl následně zredukovat pomocí Li[AlH4] (Schéma 2). Připravený fosfinoamin 1 

byl získán v podobě oranžového hustého oleje, který byl převeden na hydrochlorid 

1·HCl, který je stálejší pevnou látkou a lze jej neomezeně dlouho skladovat, aniž by 

jevil známky degradace. 

 

Schéma 2: Příprava fosfinoaminu 1. 

Možnost zavedení polární skupiny byla testována na přípravě série 

fosfinoferrocenových močovinových ligandů. Tyto sloučeniny lze připravit s vysokým 

výtěžkem přídavkem odpovídajícího isokyanátu a triethylaminu k hydrochloridu 

1·HCl (Schéma 3, metoda A). Trisubstituovaná N´,N´-dimethylmočovina a pro 

srovnání i jednoduchý acetamid byly připraveny jednoduchou reakcí odpovídajícího 

chloridu kyseliny s aminem 1 generovaným přítomností dvou ekvivalentů 

triethylaminu (metoda B). Vzhledem k obtížné dostupnosti některých izokyanátů byla 

prozkoumána i zcela odlišná metoda přípravy vycházející z aldehydu 3. Ten je 

v přítomnosti primární či monosubstituované močoviny a dehydratačního činidla 

kondenzován za vzniku iminového intermediátu, který je vhodným hydridovým 

činidlem redukován na odpovídající fosfinomočovinu (metoda C). 6 Zejména metoda 

C představuje atraktivní postup pro přípravu ligandů, jelikož vychází se snáze 

dostupného aldehydu a lze jí provést bez čištění meziproduktů. Pro primární (5) 

fenylovou močovinu (6) byly pro srovnání použity metody A i C. 
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Schéma 3: Schéma přípravy ligandů 5-11. 

Tabulka 1: Přehled připravených močovinových, thiomočovinových a acetamido- 

ligandů včetně metod použitých pro jejich přípravu a odpovídajících výtěžků. 

 R E Metoda výtěžek   R E Metoda výtěžek 

5 NH2 O A 37 %  8 NMe2 O B 92 % 

5 NH2 O A 65 %a  9 NHCy O A 83 % 

6 NHPh O A 88 %  10 NHPh S A 77 % 

6 NHPh O C 82 %  11 CH3 O B 91 % 

7 NHMe O C 73 %       
aProdukt byl znečištěn fosfin-oxidem, který se nepodařilo efektivně odstranit, výtěžek 

je tedy jen orienační. 

 Připravené ligandy byly následně testovány v palladiem katalyzované 

kyanaci arylbromidů vedoucí k odpovídajícím benzonitrilům (Schéma 4).7 Pro tuto 

reakci byla popsána celá řada zdrojů kyanidové skupiny, nicméně nejatraktivnější se 

jeví využití žluté krevní sole K4[Fe(CN)6]·3H2O, která je levná, stálá a především 

netoxická.8 Nízká rozpustnost žluté krevní soli v organických rozpouštědlech přímo 

podmiňuje použití vody, či vodné směsi jako rozpouštědla. 
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Schéma 4: Palladiem katalyzovaná kyanace arylbromidů. 

 V rámci optimalizace reakčních podmínek byl sledován vliv rozpouštědla 

(či jeho směsi), palladnatého prekurzoru včetně jeho množství a báze. Jako poslední 

byl testován vliv i jednotlivých ligandů. Nejaktivnější katalyzátory poskytovaly 

močoviny s objemnou skupinou (tj. N-fenylová a N-cyklohexylová močovina 6 a 9), 

které za uvedených podmínek dosahovaly výtěžku až 92 %. Méně objemné močoviny 

5, 7 a 8 dosahovaly shodně přibližně poloviční konveze (výtěžek 52 %, 53 % resp 55 

%), podobně jako acetamid 11 (40 %). Komplex odvozený od thiomočoviny 10 se 

ukázal být zcela neaktivní v tomto typu reakce. Pro srovnání byla provedena též 

reakce bez ligandu (výtěžek 0 %) a s jednoduchým (difenylfosfino)ferrocenem 

(výtěžek 30 %). Z uvedených výsledků vyplývá, že přítomnost močovinové skupiny je 

pro celkový průběh zásadní, avšak větší vliv má její celkový „objem polarita. 

 Jak je shrnuto v tabulce 2, na reakci má značný vliv přítomnost elektron- 

donorových či akceptorových skupin na arylbromidovém substrátu. Zatímco 

elektronově bohaté substráty poskytují po třech hodinách excelentní výtěžky (číslo 1-8 

v tabulce 2), substráty s elektron-akceptorovými skupinami (číslo 11-13) reagují o 

poznání hůře a po prodloužení reakční doby na 24 hodin je produkt často 

kontaminován produktem hydrolýzy, benzamidem. Substráty s aminoskupinami (číslo 

14 a 15) poskytují pouze velice nízké konverze, pravděpodobně v důsledku 

koordinace a vychytávání reaktivních katalytických částic z reakční směsi. 

Polyaromatické uhlovodíky reagují poměrně dobře, ačkoliv pro ty stericky náročnější 

bylo nutno prodloužit reakční dobu (hydrolýza na odpovídající amid nebyla 

pozorována).  
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Tabulka 2: Vliv funkční skupiny na palladiem katalyzovanou kyanaci aryl bromidu.a 

číslo ArBr 
konverze na nitril [%] 

(izolovaný výtěžek) 

konverze na amid [%] 

(izolovaný výtěžek) 

po 3h po 24 h po 24 h 

1 2-Me 92 (89)   

2 3-Me 96 (90)   

3 4-Me 100 (94)   

4 4-MeO 100 (92   

5 4-Ph 100 (96)   

6 4-t-Bu 88 (84) 91 (84) n.s. (9) 

7 2,4,6-Me3 48 (n.s.) 100 (97)  

8 3,4-(MeO)2 98 (94)   

9 3,4-(OCH2O) 62 (60)   

10 4-CH3C(O) 9 (n.s.) 16 (15) 84 (82) 

11 4-CF3 18 (n.s.) 16 (n.s.) 84 (80) 

12 4-Cl 25 (n.s.) 17 (14) 83 (80) 

13 4-CH3CONH 60 (55) 50 (48) 32 (25) 

14 4-NO2 0 stopy  

15 4-NH2 10 (n.s.) 10 (n.s.)  

16 4-NMe2 10 (n.s.) 9 (n.s.)  

17 4-COOH 93 (84)   

18 1-naftyl 17 (n.s.) 100 (94)  

19 2-naftyl 98 (94)   

20 1-pyrenyl  n.s. (80)  

21 ferrocenyl  20 (18) 0 
 

aPodmínky: 1.0 mmol arylbromidu, 0.5 mmol K4[Fe(CN)6]·3H2O, 1.0 mmol Na2CO3, 

1 mol.% Pd(OAc)2 a 2 mol.% ligandu 6 bylo ponecháno reagovat při 100 °C ve směsi 

dioxan/voda (1:1, 4 ml) po dobu 3 h, respektive 24 hodin. Konverze byla stanovena 

pomocí NMR z extrahované reakční směsi, všechny hodnoty jsou průměrem ze dvou 

nezávislých stanovení, n.s. = nebylo stanoveno. 

 I samotný fosfinoaminový ligand 1 může sloužit jako hybridní ligand pro 

koordinaci iontů přechodných kovů. Ačkoliv je v současné době známa celá plejáda 

komplexů s primárními aminy, kombinace fosfinu a primárního aminu v jednom 

ligandu je poměrně neobvyklá, pravděpodobně kvůli nízké stabilitě těchto komplexů. 

Z tohoto důvodu byly připraveny i dva komplexy fosfinoaminu 1 s měďnými ionty.  
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 První komplex byl získán reakcí dvou molárních ekvivalentů ligandu 1 

s [Cu(MeCN)4][BF4]. Vzniklý komplex [Cu(1-κP,N)2][BF4] (12) byl krom 

rentgenostrukturní analýzy studován také elektrochemicky. Druhý připravený 

komplex byl získán nedefinovaně při pokusech o přípravu komplexu 1 s CuCl. Po 

delší době došlo k vyloučení několika krystalů, které byly stanoveny jako 

multijaderný komplex [Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H- P)(H2O)]2 (13) obsahující 

měďné i měďnaté ionty. Zjednodušené schéma tohoto neobvyklého komplexu je 

uvedeno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma komplexu 13, červeně uvedené atomy mědi jsou 

jednomocné, modré dvojmocné. P-NH2 představuje ligand 1, P-NH3 pak jeho 

protonizovanou formu. 

Důležitým syntetickým intermediátem pro přípravu aminu 1 je aldoxim 4. 

Tuto sloučeninu lze namísto redukce na amin 1 dehydratovat za vzniku 1´-

(difenylfosfino)-1-kyanoferrocenu 2. Existuje řada metod pro dehydrataci aldoximů, 

v tomto případě byla zvolen postup popsaný Lakshmanem (Schema 5),9 který 

nevyužívá chloridy kyselin a lze jej tedy použít bez rizika oxidace fosfinové skupiny.  
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Schéma 5: Příprava nitrilu 2 dehydratací aldoximu 4 (BOP: (benzotriazol-1-yloxy)-

tris(dimethylamino)fosfinium hexafluorofosfát, DBU: 1,8-diazabcyklo-[5.4.0]undec-

7-en).  

 Koordinanční vlastnosti fosfinonitrilu 2 byly studovány v komplexech 

s jednomocnými ionty 11. skupiny. Celkem je v plném znění práce uvedeno 27 

takových komplexních sloučenin, z nichž byla většina popsána i pomocí metod 

rentgenostrukturní analýzy. Rozsah autoreferátu není vhodný pro detailní popis všech 

neobvyklých získaných strukturních motivů.  

Z hlediska dalšího využití jsou z nejzajímavější komplexy, které uplatňují 

koordinaci obou donorových skupin a to zejména v komplexech s jednomocným 

zlatem, jehož katalytická chemie v nedávné době zažila mimořádný rozvoj. 

V závislosti na použitém aniontu lze připravit komplexy polymerní [Au(2-

P,N)]n[SbF6]n (14) či dimerní [Au(2- P,N)]2(NTf2)2 (15). Neskonalou výhodou 

těchto komplexů je labilní vazba nitril-zlato, která umožňuje tyto sloučeniny použít 

jako stálé, ale přesto vysoce katalyticky aktivní komplexy, které nevyžadují k aktivaci 

přídavek aditiv. 

 První reakcí, ve které byly připravené zlatné komplexy testovány, byla 

isomerace (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-olu (Schéma 6). Dimerní komplex 15 

dosahoval excelentních katalytických výsledků v této reakci a při pouhém použití 0.01 

mol.% [Au] dosahoval plné konverze během 30 minut (TOF: 2·105 h-1). Tato reakce 

byla poté použita i pro přípravu rosefuranu (Schéma 7), vonné látky izolované 

z  esenciálních olejů damascenské růže (Rosa damascena).10 
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Schema 6: Zlatnými ionty katalyzovaná isomerace (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-olu. 

 

Schema 7: Příprava rosefuranu 

 Druhou reakcí, ve které byly připravené komplexy studovány, byla 

oxidativní [2+1+2] cykloadice alkynů, N-oxidů a nitrilů vedoucí ke vzniku 2,5-

disubstituovaných oxazolů (Schema 8).11 Ačkoliv tato reakce vyžaduje větší množství 

katalyzátoru (typicky 5 mol.% [Au]), stále představuje přijatelnější alternativu než 

dříve popsaná rhodiem(II) katalyzovaná reakce α-diazoketonů s nitrily.12 

 

Schema 8: Zlatem katalyzovaná [2+1+2] cykloadice alkynu, N-oxidu a nitrilu. 

 Hemilabilní zlatné komplexy 14 a 15 shodně vykazovaly dobrou aktivitu 

v této reakci, a to zejména v případech, kdy byl použit robustní 8-methylchinolin N-

oxid. Za optimalizovaných podmínek byly testovány i další substráty (Tabulka 3). 
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Tabulka 3: Testované substráty pro zlatem katalyzovanou [2+1+2] cykloadici.a 

Alkyn Nitril Produkt Izolovaný 

výtěžek (%) 

 

MeCN 

 

88 

 

MeCN 

 

92 

 

MeCN 

 

92 

 

MeCN 

 

72 

 

MeCN 

 

82 

 

EtCN 

 

85 

 

CH2=CHCN 

 

46 

 
PhCN 

 

73b 

aPodmínky 0.25 mmol alkynu, 1.3 ekv. 8-methylchinolin N-oxidu a 5 mol.% [Au] (15) 

bylo ponecháno reagovat při 60 °C po dobu 24 hodin za použití nitrilu jako 

rozpouštědla (2 mL), výtěžek je průměrem dvou nezávislých experimentů. bPoužito 6 

ekvivalentů benzonitrilu a reakce byla prováděna v chlorobenzenu. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že snad s výjimkou reaktivního 

akrylonitrilu probíhá reakce s dobrým výtěžkem pro celou řadu acetylenů i nitrilů a že 

jí není nutné provádět přímo v daném nitrilu jako rozpouštědle. Povzbuzeni těmito 

výsledky jsme se rozhodli použít tuto reakci k přípravě annulolinu, luminiscenčního 

alkaloidu izolovaného z jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum).13 Pro reakci tyto 

reakci byl připraven 3,4-dimethoxy-trans-cinnamonitril a reakcí jeho tří ekvivalentů 

za optimalizovaných podmínek (viz výše) bylo získáno 63 % annulolinu (Schéma 9, 

2.1 ekvivalentu vloženého nitrilu se podařilo z reakční směsi izolovat zpět). 
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Schéma 9: Zlatným komplexem 15 katalyzovaná [2+1+2] cykloadice vedoucí k 

annulolinu. 
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Závěr 

 

Fosfinoamin Ph2PfcCH2NH2 (1, fc = 1,1´-ferrocenyl) byl připraven ve dvou 

krocích ze známého aldehydu Ph2PfcCHO přes jeho aldoximový intermediát. Reakce 

aminu 1 s izokyanáty vede ke vzniku fosfinomočovinových ligandů. Taktéž byla 

vypracována alternativní metoda pro přípravu těchto sloučenin reduktivní aminací 

přímo ze zmíněného aldehydu. Ze získaných donorů byly připraveny palladnaté 

komplexy, které byly následně testovány jako katalyzátory pro kyanaci arylbromidů. 

Žlutá krevní sůl K4[Fe(CN)6]·3H2O byla použita jako levný a netoxický zdroj nitrilové 

skupiny a reakce byla prováděna ve vodném prostředí. Podmínky reakce byly 

optimalizovány a nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití směsi dioxan/voda 1:1 

při teplotě 100 °C během tří hodin za použití 1 mol.% palladnatého katalyzátoru 

generovaného in situ z ligandu a Pd(OAc)2. Za těchto podmínek bylo pro arylbromidy 

s elektron-donorovými skupinami dosaženo téměř kvantitativních výtěžků. Substráty 

s elektron-akceptorními skupinami reagovaly o poznání hůře a po prodloužení reakční 

doby na 24 hodin byl nitril typicky znečištěn produktem hydrolýzy, tj. odpovídajícím 

benzamidem. 

 Z fosfinoaminu 1 byly též připraveny a strukturně charakterizovány dva 

komplexy mědi. Reakce dvou ekvivalentů aminu 1 s [Cu(MeCN)4][BF4] vedla ke 

vzniku bis-chelátového komplexu [Cu(1-κ2N,P)2][BF4], který byl studován 

elektrochemickými metodami. Reakce fosfinoaminu 1 s chloridem měďným poskytla 

několik krystalů neobvyklého komplexu [Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H-κP)(H2O)]2 se 

směsným oxidačním číslem mědi Cu(I)/Cu(II).  

 V průběhu přípravy aminu 1 vyvstala možnost snadno připravit 

fosfinonitril Ph2PfcCN (2) dehydratací oximového intermediátu. Kvůli svému 

neobvyklému tvaru a kombinaci dvou typově odlišných donorových skupin byl ligand 

2 podroben rozsáhlé koordinační studii v sérii experimentů s jednomocnými ionty 

kovů 11. skupiny. Celkem bylo připraveno 27 nových komplexů a pro většinu z nich 

byla stanovena struktura v pevné fázi. V řadě z nich byl pozorován vznik neobvyklých 

strukturních motivů, jako příklad může posloužit čtyřnásobně můstkovaný komplex 

s dvěma měďnými ionty [Cu2{ (P,N)-2}4][SbF6]2, polymerní komplex se stříbrnými 

ionty, ve kterém jeden ligand 1 chelatuje centrální atom a druhý propaguje polymerní 
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řetězec jako P,N-můstek, či dimerní zlatný komplex [Au{μ(P,N)-2}]2(NTf2)2, ve 

kterém slabě koordinovaný nitril stabilizuje zlatný kation(I). 

 Zlatné komplexy odvozené od nitrilu 2 se ukázaly být velice aktivními 

katalyzátory ve dvou odlišných reakcích. Izomerace (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-olu 

na 2,3-dimethylfuranu probíhá kvantitativně během 30 minut v přítomnosti 0.005 

mol.% [Au{μ(P,N)-2}]2(NTf2)2 (TOF 105 h-1 ). Druhou reakcí, ve které byly připravené 

komplexy testovány byla [2+1+2] cykloadice alkynů, N-oxidů a nitrilů vedoucí ke 

tvorbě 2,5-disubstituovaných oxazolů. Podmínky pro obě reakce byly optimalizovány 

a následně použity k přípravě dvou přírodních látek, rosefuranu a annulolinu. 
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English part 
 

Abstract 
 

The first part of this Thesis describes the preparation of a novel 

phosphanylferrocene amine, Ph2PfcCH2NH2 (1; fc = 1,1´-ferrocendiyl) in two steps 

from the known aldehyde Ph2PfcCHO. An oxime Ph2PfcCH=NHOH was prepared 

firstly by a condensation reaction, and subsequently treated with Li[AlH4] to give the 

desired amine. The amine was converted into its more stable hydrochloride, 

Ph2PfcCH2NH3Cl. 

Derivatization of amine 1 was examined through the preparation of a series 

of phosphanyl-urea ligands Ph2PfcCH2NHC(E)NR1R2. Some of these compounds 

were also synthesized via an alternative method employing reductive amination 

reaction. These donors and their Pd(II) complexes were evaluated in Pd-catalyzed 

reaction of arylbromides with K4[Fe(CN)6] using 1 mol.% of Pd-catalyst using 

aqueous solvents. 

The coordination properties of phosphanylamine 1 were further examined 

toward Cu(I) ions. Thus, reaction of 1 with [Cu(MeCN)4][BF4] provided bis-chelate 

complex [Cu(1-κ2N,P)2][BF4], which was also studied electrochemically. A similar 

reaction with CuCl furnished a few crystals of an unexpected mixed-valence 

Cu(I)/Cu(II) octacopper complex [Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H-κP)(H2O)]2.  

The second part of this Thesis describes the preparation of Ph2PfcCN (2) of 

by dehydration the aforementioned oxime Ph2PfcCH=NHOH. Phosphanylnitrile 2 was 

utilized in an extensive coordination study with Group 11 metal cations. A significant 

influence of the anion on the structure of the produced complex was observed and 

several new and unprecedented coordination geometries were disclosed. Among the 

obtained compounds, gold(I) complexes proved to be efficient catalysts for gold-

mediated catalyzed isomerization of (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol and oxidative 

[2+1+2] cycloaddition of alkynes, N-oxides and nitriles. These reactions were further 

used in the preparation of natural compounds, rosefurane and annuloline. 

 

Keywords: ferrocene; ferrocene ligands; phosphanylurea; phosphanylnitrile ligands; 

coordination study; structural analysis; Pd-catalysis; Au catalysis.  
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Introduction 
 

There can be seen two main directions in modern chemistry. The first one aims at the 

preparation of new compounds with novel and desired properties, while the other 

focuses on the search for new reactions and innovative synthethical methods to 

prepare these compounds for reasonable price. One of the pillars of the second area is 

catalysis, which proposes such reactions that can be facilitated or even enabled by the 

presence of another compound having a positive impact on the overall reaction 

progress. The demand for new and more efficient catalysts as well as new catalyzed 

reactions is still growing, because no other chemistry area combines so tightly 

ecological and economical perspectives. 

 The important field in the field of catalysis is occupied by transition metal 

ions usually in combination with appropriate ligands. These ligands often control the 

properties of complex formed. Every reaction has its specific demands and may 

require different type of metal ions or ligands. Therefore, it is not possible to introduce 

an universal catalyst suitable for every of them. During the past decades, several 

classes of ligands were developed, which proved to be efficient in a broader spectrum 

of chemical reactions and found their practical applications in laboratories as well as 

in industry. Such ligands are nowadays denoted as “privileged”. 

 One of them is 1,1´-bis(diphenylphosphano)ferrocene (dppf), a 

diphosphane ligand derived from ferrocene, an organometallic molecule, which was 

after its discovery in 1950s considered as a structural curiosity but soon after found its 

use in almost every area of chemistry. 

 Ligand can be used not only to sterically and electronically “tune” the 

coordinated metal, but it can be used also for another functional modification. From 

the green chemistry perspectives, it is desirable to introduce some highly polar 

hydrophilic tag into ligand molecules in order to increase their solubility in water and, 

thus allow performing transition metal-catalyzed organic reaction in aqueous (it means 

cheaper, non-toxic and accesible) or biphasic systems. Another promising approach 

exploits the presence of another weakly donating group in the ligand, which may 
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stabilize the catalytically active transition metal species through a hemilabile 

coordination.1 The formed complex may than enter directly into catalytic cycle by 

simple dissociation of the secondary donor group and, therefore, does not require 

activation by additives. 

 Examples of such donors recently described include amides of 1´-

(diphenylphosphano)ferrocene-1-carboxylic acid (Hdpf, I, Scheme 1).2 Amide 

bonding not only serves as a linker enabling modular preparation of whole libraries of 

ligands, but also may act as a secondary O or N-donor capable of hemilabile bonding. 

Molecules II-IV (depicted below) derived from Hdpf have been found to be good 

donors for various transition metal-catalyzed transformations performed in aqueous 

solvents or even in a pure water.3 

 

Scheme 1: Hdpf and its selected amides (II-IV) containing hydrophilic group. 
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Aims of the Thesis 

 
The aim of this Thesis is to extend the chemistry of functional phosphanoferrocene 

ligands and to elaborate a complementary approach for their preparation from 

phosphanylferrocene amines. Different reactivity of amines permits to prepare a 

various types of compounds otherwise impossible to obtain. Due to complicated 

synthesis and low stability of simple 1´-(diphenylphosphanyl)-1-aminoferrocene, its 

homologue [1´-(diphenylphosphanyl)ferrocenyl]methylamine (1) was selected as a 

key compound. This molecule should be accessible from known 1´-

(diphenylphosphanyl)ferrocene-1-carbaldehyde. 

 In a next step, possibility of derivatization of amine 1 should be examined 

mainly with respect to an increase of the overall hydrophilicity of the resulting ligand 

and allow evaluating of such ligands in palladium-catalyzed reactions leading to 

formation of C-C bonds performed in water or water-based media. 

 The possibility of preparation of 1´-(diphenylphosphanyl)-1-

cyanoferrocene (2) emerged during the synthesis of 1. Molecule 2 can be considered a 

typical hybrid donor with specific coordination properties resulting from unique 

molecular geometry of both donor groups. Due to its specific geometry, ligand 2 

promised diverse and rich coordination chemistry and, therefore was employed in an 

extensive coordination study towards soft metal ions, which is also included into this 

Thesis. Some of the obtained complexes were tested in catalysis. 
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Concise summary of results 

 
Preparation of [1´-(diphenylphosphano)ferrocenyl]-1-methylamine (1) was based on 

the procedure described by Beer for ferrocenylmethylamine.4 In the first step, 1´-

(diphenylphosphanyl)ferorrocene-1-carbaldehyde (3)5 is treated with hydroxylamine 

and the resulting aldoxime (4; mixture of stereoisomers E/Z in approximate ratio 2:1) 

is then reduced with Li[AlH4] to yield 1. The phosphanylamine is converted into more 

stable hydrochloride 1·HCl, which does not show any signs of decomposition over 

months. 

 

Scheme 2: Preparation of phosphanylamine 1. 

The possibility of further functionalization of amine 1 was explored in a 

preparation of a series of phosphanyl-urea ligands. These compounds can be 

advantageously prepared by addition of isocyanates to 1·HCl in presence of 

triethylamine (Scheme 3, method A). Reaction of 1·HCl with corresponding 

acylchloride in excess of NEt3 results in formation of trisubstituted N´,N´-

dimethylurea (method B). Due to unavailability of some isocyanates, a different 

method for urea preparation was proposed. In this case, aldehyde 3 was treated with 

simple or monosubstituted urea in the presence of a dehydrating agent (such as 

Me3SiCl), and the plausible imine intermediate was reduced by a suitable hydride 

agent (Na[BH4] or Li[AlH4]) to afford the respective phosphanyl-urea (method C).6 

Method C represents a particullary attractive method for the preparation of 

phosphanyl-urea donors since it is based on more accesible aldehyde 3 and does not 

require purification of reaction intermediates. For a comparison, method A and C were 

applied to preparation of primary (5) and phenyl (6) ureas. Thiourea (10) and 

acetamide (11) were also prepared in order to extend the scope of the studied ligands. 
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Scheme 3: Preparation of ligands 5-11. 

Table 1: Overview of prepared urea, thiourea and acetamido- ligands, methods which 

were used for their preparation and yields obtained. 

 R E Method Yield   R E Method Yield 

5 NH2 O A 37 %  8 NMe2 O B 92 % 

5 NH2 O A 65 %a  9 NHCy O A 83 % 

6 NHPh O A 88 %  10 NHPh S A 77 % 

6 NHPh O C 82 %  11 CH3 O B 91 % 

7 NHMe O C 73 %       
aProduct was usually contaminated of phosphane-oxide, which was impossible to 

remove efficiently. 

The prepared ligands were subsequently evaluated in palladium-catalyzed 

cyanation of arylbromides (Scheme 4).7 Various cyanide sources for this reactions 

were described up to date, the most attractive probably being K4[Fe(CN)6]·3H2O due 

to its low price, stability and low toxicity.8 Unfortunately, it is insoluble in organic 

solvents and thus requires the use of water or aqueous mixture as a solvent. 
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Scheme 4: Palladium-catalyzed cyanation of arylbromides. 

 

Reaction conditions were at first optimized through variations of solvent 

(or solvent mixture), temperature, palladium source (including its amount) and base. 

In the last step, the influence of the ligands was studied. As the most suitable ones 

were identified ureas bearing bulky aliphatic group (N-phenylurea 6 and N-

cyclohexylurea 9), that achieved yields up to 92 % under the optimized conditions. 

Reaction with catalysts based on less bulky ureas 5, 7 and 8 afforded approximately 

half conversions (yields 52 %, 53 % and 55 % respectively). A similar 40 % 

conversion was observed for benzamide 11. Thiourea 10-based palladium complex 

have been shown to be inactive in this kind of transformation. Reactions without any 

ligand (yield 0 %) and simple donor (diphenylphosphanyl)ferrocene (yield 30 %) were 

also performed. Obtained results suggest the decisive role of the urea pendant arm, 

even though its “bulkiness” is more important than the polarity. 

 As depicted in Table 2, the reaction is significantly biased by electron-

donating or accepting groups on the bromobenzene substrate. The electron rich 

substrates (entries 1-8 in Table 2) provides benzonitriles in three hours in excellent 

yields, the electron poor arylbromides (entries 11-14) react significantly slower. The 

starting bromobenzene remains unconsumed (even after 24 hours) and the product is 

often partially hydrolyzed to the corresponding benzamide. Substrates with soft donor 

atoms (amines, entry 15 and 16) reacts poorly even aften prolonged time. This may be 

explained to their ability to coordinate catalytically active species and thus “fish them 

out” from the solution. Polyaromatic bromides (entries 18-20) react well in this 

transformation, although the sterically encumbered ones required extended reaction 

time to achieve a good yield (in such a case product was not contaminated by 

hydrolytic products). 
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Table 2: Substrate scope of palladium catalyzed cyanation of arylbromides.a  

entry ArBr 
conversion to nitrile 
(isolated yield) 

conversion to amide 
(isolated yield) 

after 3h after 24 

h 

after 24 h 

1 2-Me 92 (89)   

2 3-Me 96 (90)   

3 4-Me 100 (94)   

4 4-MeO 100 (92   

5 4-Ph 100 (96)   

6 4-t-Bu 88 (84) 91 (84) n.d. (9) 

7 2,4,6-Me3 48 (n.d.) 100 (97)  

8 3,4-(MeO)2 98 (94)   

9 3,4-(OCH2O) 62 (60)   

10 4-CH3C(O) 9 (n.d.) 16 (15) 84 (82) 

11 4-CF3 18 (n.d.) 16 (n.d.) 84 (80) 

12 4-Cl 25 (n.d.) 17 (14) 83 (80) 

13 4-CH3CONH 60 (55) 50 (48) 32 (25) 

14 4-NO2 0 traces  

15 4-NH2 10 (n.d.) 10 (n.d.)  

16 4-NMe2 10 (n.d.) 9 (n.d.)  

17 4-COOH 93 (84)   

18 1-naphthyl 17 (n.d.) 100 (94)  

19 2-naphthyl 98 (94)   

20 1-pyrenyl  n.d. (80)  

21 ferrocenyl  20 (18) 0 
aConditions: 1.0 mmol of arylbromide, 0.5 mmol K4[Fe(CN)6]·3H2O, 1.0 mmol 

Na2CO3, 1 mol.% Pd(OAc)2 and 2 mol.% of ligand 6 were reacted in the mixture 1,4-

dioxane/water (1:1, 4 ml) at the 100 °C for 3 h or 24 hours. Conversion was 

determined by NMR measurement after extraction of reaction mixture, all values are 

average of two independent runs, n.d. = not determined. 

 

Phosphanoamine 1 itself may serve as a hybrid ligand for coordination of 

transition metal ions. Although a plethora of complexes with primary amines was 

described to date, combination of phosphanyl and primary amine group in one ligand 

is quite scarce, presumably due to a low stability of such complexes. For that reason, 

two complexes of phosphanylamine 1 with copper(I) were prepared. The first one was 

obtained by the reaction of [Cu(MeCN)4][BF4] with two molar equivalents of 1. The 
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resulting complex [Cu(1-κP,N)2][BF4] (12) was characterized by X-ray diffraction 

analysis and its electrochemical properties were studied. The second complex was 

obtained accidentally during attempted preparation of complexes from 1 and CuCl. 

After prolonged time, several crystals grew for which X-ray analysis revealed an 

unusual structure comprising multinuclear assembly of Cu(I) and Cu(II)ions, 

[Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H- P)(H2O)]2 (13). Simplified bonding scheme of this 

unique complex is depicted on the Figure 1. 

 

Figure 1: Simplified representation of the multinuclear complex 13. Copper atoms 

depicted in red are in oxidation state (I), the blue ones in oxidation state (II). P-NH2 

represents ligand 1, P-NH3 its protonated form. 

An important reaction intermediate during the preparation of amine 1 is 

aldoxime 4. This molecule can be dehydrated to give 1´-(diphenylphosphanyl)-1-

cyanoferrocene 2. Aldoximes can be dehydrated by various methods. For the 

preparation of 2, however, method recently described by Lakshman 9 was used 

(Scheme 5), because it does not rely on acid chlorides and therefore minimizes the 

risk of oxidation of the phosphanyl group. 
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Scheme 5: Preparation of nitrile 2 by dehydration of aldoxime 4 (BOP: benzotriazol-

1-yloxy)-tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, DBU: 1,8-diaza-

bicyclo-[5.4.0]undec-7-ene). 

Coordination properties od phosphanylnitrile 2 were studied in complexes 

with univalent Group 11 metal ions. In summary, 27 novel complexes were prepared 

and a vast majority of them was studied by X-ray crystallography. Any detailed 

description goes beyond the scope of this summary. 

For further use, the complexes applying both donor groups were the most 

interesting, particulary in the case of Au(I) complexes, whose catalytic chemistry 

recently underwent a tremendous development. The counter anion plays a crucial role 

for the formation of either polymeric [Au{μ(P,N)-2}]n[SbF6]n (14) or dimeric 

[Au{μ(P,N)-2}]2(NTf2)2 (15) complexes. The major advantage of these compounds is a 

labile gold-nitrogen bond enabling the use of those compounds as crystalline and 

bench stable catalysts for gold(I)-catalyzed transformations without the necessity of 

activation by often undesirable additives. 

The first reaction in which gold(I)-complexes were evaluated was 

isomerization of (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol (Scheme 6). Dimeric complex 15 

achieved excellent catalytic results in this reaction and even when 0.01 mol.% [Au] 

was applied, the complete conversion to 2,3-dimethylfurane was observed within 30 

minutes (TOF: 2·105 h-1). This reaction was next used for the preparation of rosefurane 

(Scheme 7), a compound isolated from damask rose (Rosa damascena).10 
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Scheme 6: Gold(I) catalyzed isomerization of (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol.  

 

Scheme 7: Preparation of rosefurane. 

The second reaction in which phosphanylnitrile gold complexes were 

tested was gold(I) catalyzed oxidative [2 + 1 + 2] cycloaddition of alkynes, N-oxides 

and nitriles resulting in the formation of 2,5-disubstituted oxazoles (Scheme 8).11 Even 

though this reaction requires a higher amount of catalyst (usually 5 mol.% of [Au]), it 

presents a viable alternative to the previously described similar reaction of α-

diazoketones with nitriles catalyzed by rhodium(II).12 

 

Scheme 8: Gold(I) catalyzed [2 + 1 + 2] cycloaddition of alkyne, N-oxide and nitrile. 

Hemilabile complexes 14 and 15 again achieved a good activity and the 

obtained yield was further improved by applying bulky 8-methylquinoline N-oxides as 

the oxidant. After brief optimization of conditions, other substrates were tested in this 

transformation (Table 3), revealing a good scope. 
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Table 3: Substrate scope for gold(I) catalyzed [2+1+2] cycloaddition.a 

Alkyne Nitrile Product Isolated 

yield (%) 

 

MeCN 

 

88 

 

MeCN 

 

92 

 

MeCN 

 

92 

 

MeCN 

 

72 

 

MeCN 

 

82 

 

EtCN 

 

85 

 

CH2=CHCN 

 

46 

 
PhCN 

 

73b 

aConditions: 0.25 mmol of alkyne, 1.3 ekv. 8-methylquinoline, 5 mol.% [Au] (15) 

were reacted for 24 hours at 60 °C in neat nitrile (2 mL). Yields are average of two 

independent runs. bSix equivalents of benzonitrile was used and reaction was 

performed in chlorobenzene. 

As follows from Table 3, all substrates react well with exception of 

reactive acrylonitrile and it is not necessary to use nitrile neat as a solvent. 

Encouraged by these results, we have decided to use this reaction in preparation of 

annuloline (Scheme 9), a luminescent alkaloid isolated from italian ryegrass (Lolium 

multiflorum).13 Three equivalents of 3,4-dimethoxy-trans-cinnamonitril (prepared in 

two steps from 4-bromoveratrole) was subjected to a cyclization reaction under 
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conditions described above affording annuloline in a 63 % isolated yield (along with 

2.1 equivalents of unreacted nitrile). 

 

Scheme 9: Gold(I) complex 15 catalyzed [2+1+2] cycloaddition resulting in 

annuloline. 
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Conclusions 

 

Preparation of a ferrocene-based phosphanylamine, Ph2PfcCH2NH2 (1, fc = 1,1´-

ferrocenediyl) was accomplished by a two-step synthesis from the known aldehyde 

Ph2PfcCHO. The amine was further reacted with isocyanates and thus converted to a 

series of phosphanylurea ligands. An additional synthetic method for the preparation 

of these ureas from the mentioned aldehyde based on reductive amination was also 

described. Palladium(II) complexes containing the phosphanylurea ligands have been 

synthesized, characterized and evaluated as potent catalyst for cyanation of aryl 

bromides. This reaction was performed with K4[Fe(CN)6]·3H2O as a non-toxic 

cyanide source in an aqueous solvent. The best results were obtained for 

brombenzenes with electron-donating substituents in dioxane/water mixture at 100 °C 

with 3 hours reaction time when 1 mol.% of palladium catalyst generated in situ from 

Pd(OAc)2 and 2 mol.% of N-phenylurea ligand was employed. Substrates with 

electron-withdrawing groups reacted sluggishly. Their full conversion required longer 

reaction times (24 h) and nitriles were typically contaminated by hydrolysis products, 

i.e. benzamides. 

Two complexes of Ph2PfcCH2NH2 were also prepared and characterized by 

X-ray diffraction analysis. Reaction of phosphanyl amine with [Cu(MeCN)4][BF4] 

provided complex [Cu(1- P,N)2][BF4], which was further studied electrochemically. 

Reaction of phosphanylamine 1 with CuCl furnished a few crystals of a unique mixed 

valence Cu(I)/Cu(II) complex, [Cu4{μ(P,N)-1}2(μ-Cl)5Cl(1H- P)(H2O)]2.  

During the preparation of phosphanylamine ligand emerged a possibility of 

an easy synthesis of phosphanylnitrile ligand Ph2PfcCN 2 by dehydration of oxime 

Ph2PfcCHNOH. Due to its unique geometry and combination of two soft donor 

groups, compound 2 was subjected to an extensive coordination study with Group 11 

metal ions. The preparation of six copper(I), thirteen silver(I) and six gold(I) 

complexes was described, with the majority of products being characterized by X-ray 

diffraction analysis. Several extraordinary and even unprecedented coordination 

geometries were encountered among which a quadruply bridged dicopper complex 

[Cu2{ (P,N)-2}4][SbF6]2, a polymeric complex, in which one ligand 2 acts as a P,N-

bridge between the Ag(I) centers while the second chelates the silver ion, and loop-
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like dimeric gold complexes with weakly coordinated nitrile group [Au{μ(P,N)-

2}]2(NTf2)2 deserve particular mention. 

Phosphanylnitrile gold(I) complexes have been demonstrated to be bench-

stable, highly active catalysts. Isomeration of (Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol to 2,3-

dimethylfurane was be efficiently performed in presence of as little as 0.005 mol.% 

[Au{μ(P,N)-2}]2(NTf2)2 (TOF up to 105 h-1 ). The same complex has been shown to be 

an efficient catalyst for [2+1+2] cycloaddition of alkynes, N-oxides and nitriles to 

yield 2,5-disubstituted oxazoles. After optimization of the reaction conditions, these 

reactions were utilized for the preparation of two natural products, rosefuran and 

annuloline. 
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