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1. Úvod 
  
Historie ferrocenu, jakožto prvního a typického představitele sloučenin tzv. „sendvičového“ 

typu, se začala psát v roce 1951, kdy se jej podařilo nezávisle na sobě připravit P. Pausonovi 

s T. Kealym na univerzitě v Duquesne1 a S. Millerovi, J. Tebbotheovi a J. Tremaineovi 

z British Oxygen Co2. V obou případech šlo spíše o náhodu, než o záměr. Prvně zmiňovaní 

zamýšleli připravit fulvalen reakcí cyklopentadienylmagnesiumbromidu a chloridu železitého. 

Místo žádané sloučeniny však získali oranžovou krystalickou látku, která snadno sublimovala, 

byla rozpustná v organických rozpouštědlech jako benzen či diethylether a vynikala stálostí 

vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové i alkalickým hydroxidům. Elementární analýza 

stanovila sumární vzorec C10H10Fe. Pauson tedy navrhnul strukturu, ve které se na dvojmocné 

železo váží σ-vazbou dva cyklopentadienylové kruhy jako klasické monodentátní ligandy (I). 

Nezvyklá stabilita sloučeniny podle něho byla důsledkem aromatického charakteru 

cyklopentadienylových skupin a možné rezonance (II). 
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Obr. 1.1.: Navržené struktury ferrocenu: [Fe(η1-C5H5)2] (I), rezonanční struktura (II), 

skutečná struktura [Fe(η5-C5H5)2] (III). 

 

Millerova skupina zase připravila ferrocen při pokusu o přímou syntézu aminů 

z dusíku a horkých par cyklopentadienu katalyzovanou heterogenním katalyzátorem 

obsahujícím železo. Opět byla izolována stabilní oranžová krystalická látka, snadno 

sublimující a rozpustná v organických rozpouštědlech o sumárním vzorci C10H10Fe. 

O necelý rok později G. Wilkinson a R. B. Woodvard se spolupracovníky 

z Harvardovy univerzity na základě měření infračervených a ultrafialových spekter, 

diamagnetismu a dipólového momentu stanovil správnou strukturu ferrocenu jakožto 

sendvičové molekuly, ve které jsou na centrální atom dvojmocného železa prostřednictvím π-

elektronů symetricky, tj. (η5) pentahapto vázané dva cyklopentadienylové kruhy3 (III). 

Wilkinson provedl též první redoxní studie a popsal oxidovanou formu ferrocenu – 

ferrocenium. Ke stejné struktuře jako Wilkinson nezávisle dospěli E. O. Fischer a W. Pfab 
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pomocí chemických úvah a metod rentgenostrukturní analýzy4. Jakožto vedoucí představitelé 

obou výzkumných skupin byli Wilkinson a Fischer v roce 1973 oceněni Nobelovou cenou za 

chemii za objasnění struktury ferrocenu a pionýrskou práci v oboru organometalické chemie.  

Objev a charakterizace neobvyklé struktury ferrocenu otevřel dveře k přípravě dalších 

podobných sloučenin, ve kterých je atom železa nahrazen jiným přechodným kovem jako je 

třeba ruthenium, kobalt, titan, chrom a cyklopentadienylové ligandy jsou nahrazeny 

benzenovými či cyklooktatetraenidovými(2-), C8H8
2-. Umožnil také správnou strukturní 

charakterizaci již známých sloučenin, které byly chápány spíše jako chemické kuriozity, ať již 

se jedná o Zeisseho sůl K[PtCl3(C2H4)]·H2O (objevena 1827), polyfenylchromové soli 

připravené Heinem o vzorci (C6H5)5CrBr (1919) či komplex železa s butadienem a třemi 

karbonyly [(η4-C4H6)Fe(CO)3] připravený Reihlenem v roce 19305. Souhrnné označení pro 

sloučeniny typu [M(η5-C5H5)2], kde M je prvkem d-bloku, je metalocen6.  

 Jak již bylo zmiňováno, ferrocen je za laboratorní teploty pevnou oranžovou látkou 

s bodem tání 173 °C. Je stálý ve vodných roztocích, v přítomnosti hydroxidů i neoxidujících 

kyselin a na vzduchu snadno sublimuje. Není toxický. Při nízkých teplotách do 

110 K krystalizuje ferrocen v monoklinické soustavě a jeho cyklopentadienylové kruhy jsou 

v pevném stavu uspořádány v zákrytové konformaci (D5d) (IV). Při teplotách do 164 

K přechází do triklinické formy a kruhy se vychylují vůči zákrytové konformaci o 9 °. Při 

vyšších teplotách zaujímá plně nezákrytovou konformaci (D5h) (V) a krystalizuje ve 

své orthorhombické formě. V roztoku a plynné fázi může ferrocen snadno přecházet mezi 

oběma konformacemi, jelikož energetická bariéra rotace kruhů kolem osy ferrocenového jádra 

je nízká (asi 4 kJ/mol) 7.  
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Obr. 1.2.: Mezní konformace ferrocenu: střídavá (IV), zákrytová (V). 

 

Zavedením objemných substituentů do poloh 1 a 1´ lze rotaci cyklopentadienylových kruhů 

omezit, stejně tak jako můstkovým spojením obou cyklů. Přemostěním lze také zdeformovat 

jinak velmi rigidní rovnoběžné uspořádání cyklopentadienylových kruhů. Souhrnné označení 

pro heteroannulárně můstkované sloučeniny ferrocenu je [n]ferrocenofan, kde n udává počet 

atomů v můstku (n = 1-5). Dosud byla připravena pestrá škála [1]ferrocenofanů s heteroatomy 
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– ať už se jedná o křemík8, síru9, fosfor10,11, arsen10, či germanium12 a dle očekávání jsou 

sloučeniny s monoatomickým můstkem vzhledem ke sterickému pnutí poměrně reaktivní. 

Uplatňují se především v dalších syntézách ligandů13,14, či v přípravě polymerních materiálů 

mechanismem otvírání kruhů (ring opening polymerization)11,12,14. Kratší intramolekulární 

můstek též tiskne cyklopentadienylové kruhy k atomu železa, čímž zkracuje vazebnou 

vzdálenost Fe-C, což lze sledovat především u vícenásobně přemostěných ferrocenofanů15.  

Ferrocen lze reverzibilně oxidovat na zelenomodře zbarvený ion – ferrocenium 

[Fe(η5-C5H5)2]+. Redoxní potenciál systému [FeII(η5-C5H5)2]/[FeIII(η5-C5H5)2]+ je velmi dobře 

definovaný a lze jej poměrně snadno modifikovat zavedením funkčních skupin do molekuly 

ferrocenu16,17. I pouhá změna ve vazebných poměrech blízkého okolí ferrocenu se projeví 

změnou redoxního potenciálu. Těchto fyzikálně chemických vlastností využívá celá řada 

elektrochemických senzorů – kationtových, aniontových i elektroneutrálních. Navázáním 

crown-etheru na molekulu ferrocenu lze při cyklické voltametrii sledovat koncentrace 

příslušných kationtů koordinovaných makrocyklem18. Nejjednodušší aniontové senzory mají 

strukturu sekundárních amidů či thioamidů ferrocenkarboxylové kyseliny19. Molekulární 

senzory na bázi redoxní odezvy ferrocenu nacházejí aplikace i v bioanorganické chemii. První 

ferrocenylaminokyseliny ferocenylalanin a ferocenylfenylalanin byly připraveny již v roce 

195720. Přípravě a užití ferrocenových derivátů aminokyselin, nukleových kyselin a dalších 

biomolekul, ať již jako elektrochemických senzorů, přenašečů elektronu či strukturních 

substituentů, bylo věnováno mnoho pozornosti21, stejně jako jejich aplikacím v medicíně22, 

avšak tato problematika přesahuje téma této práce.  

 Chemické vlastnosti ferrocenu jsou rámcově podobné benzenu či jiným aromatickým 

sloučeninám, arenům. Tato příbuznost také stála u samotného vzniku pojmenování ferrocen – 

aren. Stejně jako aromáty, ferrocen podstupuje na cyklopentadienylových kruzích radikálové 

a elektrofilní substituce vodíku. Díky jeho elektronové bohatosti však probíhají elektrofilní 

substituce snáze a řádově rychleji. Mezi typické reakce ferrocenu patří také Mannichova 

kondenzace, Friedelovy–Craftsovy alkylace a acylace, sulfonace, mekurace, či formylace. 

Přímá halogenace či nitrace ferrocenu není možná, jelikož příslušná činidla mají výrazný 

oxidační charakter a místo substituce dojde k přednostní oxidaci ferrocenu na ferrocenium, 

které je vůči elektrofilním reakcím inertní. Pro přípravu nitro a halogen derivátů ferrocenu 

tedy je potřeba použít alternativní postup často využívající lithiace23.  

V nesubstituovaném ferrocenu jsou všechny atomy vodíku i oba cykly ekvivalentní. 

Při první substituci tedy vzniká pouze jeden izomer, avšak každá následná substituce může 

poskytovat izomerů hned několik. Substituce na druhý cyklopentadienylový kruh, sice opět 
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vede pouze ke vzniku jednoho heteroannulárního izomeru (1,1´), avšak substituce na již 

jednou substituovaném cyklu, již může probíhat do polohy 2 nebo 3. Pokud se oba 

substituenty navíc liší, získáme další sadu izomerů a cyklus se stane planárně chirálním (VI, 

VII). 

Fe

X

Y

   

Fe
Y

X

 
      VI               VII 

Obr.1.3.: Příklad dvou planárně chirálních izomerů 1,2-disubstituovaného  ferrocenu.  

 

V praxi se uplatňuje především substituce vedoucí k heteroannulárním symetrickým 

produktům, pro přípravu homoannulárně disubstiuovaných derivátů je potřeba zvolit 

alternativní, většinou vícestupňový postup. 

 Parciální negativní náboj na cyklopentadienylových kruzích činí z ferrocenylové 

skupiny donor elektronů, čehož lze využít pro upravení elektronových vlastností ligandů. 

Toto „ladění“ elektronových poměrů našlo uplatnění především u ligandů fosfinového typu 

PX3, které jsou přímo závislé na elektronegativitě vázaných skupin X. Elektronegativní 

skupina X snižuje elektronovou hustotu na fosforu, který se tak stává slabším σ-donorem, 

snižuje se energie jeho 3d orbitalů a začne se více uplatňovat dπ-dπ interakce, fosfin se stává 

spíše π-akceptorem. Naproti tomu elektrondonorové skupiny, jako alkyly a aryly 

elektronovou hustotu zvyšují, což vede ke zvýšení Lewisovy bazicity, fosfin se pak uplatňuje 

především jako σ-donor. Je potřeba si však uvědomit, že v praxi se součinně uplatňují oba 

typy koordinace, jen míra jejich příspěvku na vzniklou vazbu se liší24. Z výše uvedeného 

vyplývá, že ferrocenylové deriváty fosfinů se budou koordinovat především jako σ-donory. 

Podle teorie HSAB25 jsou fosfiny měkké ligandy preferující měkké lewisovské kyseliny jako 

je platina, palladium, rhodium, ruthenium či rtuť. 

Mnohé fosfinové deriváty ferrocenu našly uplatnění jako součásti ligandů pro 

homogenní i heterogenní katalýzu. Nejznámější je bezesporu bidentátní ligand 

1,1´-bis(difenylfosfino)ferrocen, [Fe(η5-C5H4PPh2)2] (zkratka dppf, VIII)14,23. Zajímavé 

vlastnosti má hybridní26 ligand 1´-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylová kyselina 

[Fe(η5-C5H4PPh2)(η5-C5H4COOH)], zkráceně Hdpf13 (IX), kombinující koordinační vlastnosti 

fosforu a kyslíku, tedy měkké a tvrdé donorové funkce. 
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Obr. 1.4.: Bidentátní ligandy odvozené od ferrocenu: dppf (VIII), Hdpf (IX). 

 

Stále větší pozornost v syntetické praxi upoutávají ligandy pro asymetrickou katalýzu. 

Takové donory však, musí samy nést určitý typ chirality. Jednou možností je již zmiňovaná 

planární chiralita vznikající přítomností dvou odlišných substituentů na témže 

cyklopentadienylovém cyklu (1,2 nebo 1,3). Další je zavedení vhodně substituovaného 

substituentu se stereogenním uhlíkem, jak tomu je v nejběžnějším případě tzv. Ugiho 

aminu, [Fe(η5-C5H5)(η5-C5H4CH(NH2)CH3)] (X). Centrálně chirální Ugiho amin 

stereoselektivně podstupuje asymetrickou ortho-lithiaci na již substituovaném 

cyklopentadienylovém kruhu a poskytuje planárně chirální produkt27. Analogické vlastnosti k 

Ugiho aminu má i jeho [3]ferrocenofanový analog dimethyl([3]ferrocenofan-1-yl)amin (XI) 28.  

 

 

Fe
CH3

NH2

*

   

N

Fe

*

 
 X        XI 

Obr. 1.5.: Chirální deriváty ferrocenu, Ugiho amin (X) s vyznačeným stereogenním 

uhlíkem a [3]ferrocenofanový analog Ugiho aminu (XI). 

 

Ačkoliv byla již ferrocenovým ligandům věnována značná pozornost14, poněkud 

stranou zůstaly heteroannulárně můstkované ferrocenofany, které po zavedení uhlíkatého 

skeletu mohou být nezávisle na ferrocenovém jádře modifikovány při zachování fixované 

geometrie molekuly. Bylo připraveno mnoho ferrocenofanů s heteroatomy na můstku14, avšak 

jen málo z nich bylo studováno jako potenciální ligandy29. Jako vhodné a relativně snadno 

dostupné ligandy se jeví jednomůstkované [3]ferrocenofany. Pro jejich přípravu bylo popsáno 

několik postupů. Nejsnazším se jeví přímá Friedelova–Craftsova acylace ferrocenu s akryloyl 

chloridem30. S vysokým výtěžkem lze příslušné ferrocenofany připravit také dehydratační 

cyklizací příslušných alifatických ω-ferrocenylkarboxylových kyselin31. Intramolekulární 
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acylační reakce β-ferrocenylkarboxylových kyselin zase poskytuje [3]ferrocenofan-1-ony 

s příslušnými substituenty na můstkovém skeletu32. Opakováním reakční sekvence byly 

připraveny i vícemůstkované ferrocenofany, avšak každý již zavedený můstek činí následnou 

substituci obtížnější a snižuje výtěžek reakce33. 
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Obr. 1.6.: V literatuře navržené postupy pro přípravu [3]ferrocenofanu. 

 

1.1 Cíle bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení vhodnosti dvou alternativních postupů přípravy 

[3]ferrocenofan-1-onu, jejich optimalizace a příprava dostatečného množství zmíněné látky. 
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2. Shrnutí 

 

Název práce: Příprava prekurzorů ferrocenofanových ligandů 

Autor: Karel Škoch 

Katedra: Katedra anorganické chemie (PřF UK) 

Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 

 
V předložené práci jsou porovnány dvě známé metody pro přípravu [3]ferrocenofan-1-onu. 

Jenokroková Friedelova-Craftsova reakce ferrocenu s akryloylchloridem katalyzovaná 

chloridem hlinitým neposkytovala dostatečný výtěžek produktu (30 %) a připravený produkt 

obsahoval obtížně oddělitelné nečistoty. Proto byla pro přípravu většího množství 

[3]ferrocenofan-1-onu optimalizována tříkroková syntéza vycházející z ferrocenkarbaldehydu. 

Nejprve byla kondenzační reakcí ferrocenkarbaldehydu s kyselinou malonovou připravena 

kyselina β-ferrocenylakrylová. Následná redukce vodíkem poskytla kyselinu β-

ferrocenylpropionovou, jejíž heteroannulární cyklizace v přítomnosti anhydridu kyseliny 

trifluoroctové poskytula [3]ferrocenofan-1-on. Tento postup poskytuje nejen vyšší výtěžek 

[3]ferrocenofanonu (až 70 %), ale i velmi čistý produkt. Struktura připravených látek byla 

potvrzena měřením 1H NMR, 13C NMR a IR spekter.  

 

Klíčová slova: ferrocen, ferrocenofan, syntéza, NMR spektra, IR spektra 
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3. Abstract 
 

Title: Preparation of precursors to ferrocenophane ligands 

Autor. Karel Škoch 

Department: Department of Inorganic Chemistry (Faculty of Science, Charles University in 

Prague) 

Supervisor: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 

 

This thesis focuses on a comparison of two alternative literature methods for the preparation 

[3]ferrocenophan-1-one. One-step Friedel-Crafts acylation of ferrocene with acryloylchloride 

in presence of aluminium chloride doesn´t provide satisfactory yields and the product is 

contamined with inseparable impurities. For the preparation of a larger amount of pure 

[3]ferrocenophan-1-one is therefore suggested the original three-step synthesis starting from 

ferrocenecarbaldehyde. Ferrocenecarbaldehyde is first reacted with malonic acid to give β-

ferrocenylacrylic acid, which can be easily reduced with hydrogen to β-ferrocenylpropionic 

acid. Treatment of β-ferrocenylpropionic acid with trifluoracetic anhydride acid induces 

heteroannular cyclization, affording [3]ferrocenophan-1-one with good purity and yields (up 

to 70 % over the three steps). All compounds were characterised by spectroscopic methods 

(1H NMR, 13C NMR and IR).  

 

Keywords: ferrocene, ferrocenophane, synthesis, NMR spectra, IR spectra 
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