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1. Bevezető 

A BME-n a szervetlen kémiai kutatások egyik fontos területe a szerves 

szilícium-vegyületek kémiája, mióta Prof. Nagy József úttörő munkát végzett az 

alkoxi-szilánok oldószermentes Grignard-reakciójának kidolgozásával. A 

kutatási munkába másodéves egyetemistaként kapcsolódtam be. 

Doktoráns éveim alatt hidroxil-funkciós disziloxánokat állítottam elő, 

melyek poli(sziloxán-uretán)-kopolimerek és -hálók (PSiU) készítésére 

alkalmasak. Célunk az volt, hogy e monomerek lehető legegyszerűbb előállítási 

eljárását dolgozzuk ki, hogy megmutassuk, ezek a vegyületek alkalmasak PSiU-

ok készítésére, illetve hogy jó termikus és mechanikai tulajdonságokkal  

rendelkező (magas szakítószilárdságú (UTS)) PSiU-okat állítsunk elő, a lehető 

legmagasabb polisziloxán (PSi) tartalom mellett.  

 Később az Wisconsini Egyetemen szilaciklopentadién (főleg szilafluorén) 

származékokkal foglalkoztam. Célunk magas kvantumhatásfokú, kéken 

fluoreszkáló vegyületeket előállítása volt, melyek OLED-gyártásra alkalmasak. 

További célunk volt olyan alumínium-oxikinolin származékok képzése, melyek 

egyéb segédanyag nélkül alkalmazhatók OLED-ek fénykibocsátó rétegeként. A 

szilárd fázisú fluoreszcencia és az elektrolumineszcencia méréseket a Hong-

Kongi Műszaki és Tudományegyetemmel együttműködve végeztük. 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Hidroxil-funkciós disziloxánok és alkalmazásuk PSiU-okban 

Számos hidroxil-funkciós disziloxán ismert, de jellemzésük hiányos. A 

leginkább vizsgált közülük az 1,3-bisz(3-hidroxipropil)-1,1,3,3-tetrametil-

disziloxán, melyet hidroszililezési reakcióban állíthatunk elő H2PtCl6∙6H2O 

(Speier-katalizátor) vagy divinil-tetrametil-disziloxán komplex (Karstedt-

katalizátor) segítségével, e reakció kitermelése azonban alacsony (30%).
1
 Egy 

másik, egyszerű disziloxánról (1,3-bisz(hidroximetil)-1,1,3,3-tetrametil-

disziloxán) már 1949-ben beszámoltak
2
, de további vizsgálata elmaradt, mivel az 

                                                 
1 F. Braun, L. Willner, M. Hess, R. Kosfeld,  Journal of Organometallic Chemistry, 332(1-2), 63-

68 (1987). 
2 J.L. Speier, B.F. Daubert, R.R. McGregor, Journal of the American Chemical Society, 71, 

1474-1475 (1949). 
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első leírások szerint nem stabilis vegyület, mely állás közben gyantásodik. 

Észterkötést is tartalmazó hidroxil-funkciós disziloxánokkal csak egy 

szabadalomban foglalkoztak 1956-ban
3
, további leírásoknak nem tárgyai, ennek 

megfelelően sem fizikai, sem spektroszkópiai jellemzésük nem elérhető. 

Alkalmazásuk poliuretánokban nem vetődött fel, holott poláris karbonil-

csoportjuknak köszönhetően kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek.  

Hidroxil-funkciós disziloxánok izocianátokkal reagálva uretán kötést hoznak 

létre.
4,5 

Ebből adódóan lánchosszabbítóként alkalmazhatók PSiU-ok 

előállításakor, ezzel feltehetően elősegítve a polisziloxán és az izocianát alkotók 

keveredését.  

Számos kutatócsoport próbálkozott a PSi-ok és a poliuretánok (PU) előnyös 

tulajdonságainak egy polimer rendszerben történő egyesítésével. A PSi-ok széles 

hőmérséklettartománybeli alkalmazhatóságát (-120 °C-tól +120 °C-ig), 

hidrolízissel és oxidációval szembeni ellenállóságát, alacsony felületi 

feszültségét, bio- és hemokompatibilitását kívánatos lenne a PU-ok jó 

mechanikai tulajdonságaival ötvözni. E két anyag egyszerű elegyítése azonban 

meglehetősen kedvezőtlen tulajdonságú polimerekhez vezet, ugyanis az apoláris 

sziloxán lágy szegmensek (SS) és a poláris uretán kemény szegmensek (HS) 

összeférhetetlenek, így köztük nagyon laza határfelületi adhézió jön csupán létre.  

A fázisszeparáció mérséklésével több kutatócsoport is foglalkozott. 

Különböző előállítási eljárásokat dolgoztak ki, a PSi láncot próbálták poláris 

oldal- vagy végcsoportokkal módosítani, illetve komakrodiolt (jellemzően 

poliéter-poliolt) adagoltak a PSi-hoz
6
, hogy javítsák a szegmens-kompatibilitást 

és ezáltal a mechanikai és termikus tulajdonságokat. Keresztkötéseket tartalmazó 

polimerek szintén előnyösen változtatják a PSiU-ok fizikai jellemzőit.
7
 Néhány 

kísérlet arra is irányult, hogy a fáziskeveredést a kemény szegmensbe beépülő 

különböző lánchosszabbítók alkalmazásával segítsék elő. 
8,9

 

                                                 
3 R.R. Merker, US Patent 2;770;631; November 1956. 
4 G. Greber, S. Jager, Makromolekulare Chemie, 57, 150-191 (1962). 
5G. Kossmehl, W. Neumann, H. Schafer, Makromolekulare Chemie-Macromolecular Chemistry 

and Physics, 187(6), 1381-1388 (1986). 
6 R. Adhikari, P.A. Gunatillake, S.J. McCarthy, C.F. Meijs, Journal of Applied Polymer Science, 

78(5), 1071-1082 (2000). 
7 J.V. Dzunuzovic, M.V. Pergal, R. Poreba, S. Ostojic, N. Lazic, M. Spirkova, S. Jovanovic, In-

dustrial & Engineering Chemistry Research 51(33), 10824-10832 (2012). 
8 R. Adhikari, P.A. Gunatillake, S.J. McCarthy, M. Bown, G.F. Meijs, Journal of Applied Poly-

mer Science, 87(7), 1092-1100 (2003). 
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 PSiU-ok hőbomlását számos közleményben tanulmányozták. Két disziloxán 

termikus tulajdonságokra gyakorolt hatását szintén vizsgálták. Az 

összehasonlításban a dihidroxialkil-disziloxán (1,3-bisz(4-hidroxibutil)-1,1,3,3-

tetrametil-disziloxán) a kezdeti degradációs lépésben stabilabbnak bizonyult, 

mint a diamino-funkcionális vegyület vagy az 1,4-butándiol.
10

 PSiU-ok 

hőbomlását leginkább termogravimetrikus analízissel (TGA)
10

, alkalmanként 

összekötve Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (TG-FTIR)
11

 

tanulmányozták. Izotermikus termogravimetriát (TG) nem alkalmaztak annak 

ellenére, hogy ez az egyik legjobb módszer termikus (ill. termooxidatív) 

stabilitás mérésére.  

 A PSiU-ok mechanikai és szerkezeti tulajdonságai közti összefüggéseket 

sokan vizsgálták dinamikus mechanikai termikus analízis (DMTA) 

segítségével.
7,8 

A polimer összetételétől függően két vagy három üvegesedési 

hőmérsékletet (Tg) figyeltek meg a tan görbéken, mely fázisszeparációra utal. 

Az első Tg -128 °C és -90 °C között látható, mely a PSi SS-hez rendelhető, a HS 

Tg-je -15 °C és +85 °C között mozog a HS szerkezetének függvényében. A 

keresztkötéseket tartalmazó PSiU-ok egyértelműen magasabb Tg-ket mutattak, 

továbbá a lánchosszabbítók is nagymértékben befolyásolják a HS Tg-jét. 
7,8

   

2.2 Fluoreszcens ciklikus szerves szilíciumvegyületek 

A szilaciklopentadiének két csoportba sorolhatók: helyettesített és kondenzált 

aromás gyűrűs szilaciklopentadiének, utóbbiakra példa a szilafluorén. (1. ábra).  

   
1. ábra Szilaciklopentadiének (a) és szilafluorének (b) általános képlete 

A szilaciklopentadiének népszerűsége különleges elektronszerkezetüknek s 

az ebből adódó szerves elektrolumineszcens eszközökben történő potenciális 

alkalmazhatóságuknak köszönhető. 

                                                                                                                                    
9 R. Adhikari, P.A. Gunatillake, S.J. McCarthy, G.F. Meijs, Journal of Applied Polymer Science, 

83(4), 736-746 (2002). 
10 F.S. Chuang, W.C. Tsen, Y. Shu, Polymer Degradation and Stability, 84(1), 69-77 (2004). 
11 J.T. Yeh, Y.C. Shu, Journal of Applied Polymer Science 115(5), 2616-2628 (2010). 
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A legtöbb szilaciklopentadiénben a gyűrű szénatomjaihoz fenil-csoport 

kapcsolódik, és csak a szilícium atomon található csoportokat változtatják.
12

 A 

szilícium szubsztituensei nagymértékben befolyásolják a szilaciklopentadién 

tulajdonságait. Az ilyen típusú vegyületek kék vagy zöld fényt sugároznak ki.
13

  

 A szilafluorének szintézise többnyire bifenil származékokból indul ki 

szimmetrikus molekulát eredményezve (2. ábra), azonban manapság egyre több 

egyéb eljárást is közölnek, melyekkel a szilafluorének tárháza jelentősen bővül.
14

 

 
2. ábra 9-szilafluorén előállítása 

Megfelelő helyettesítő csoportokat választva ezen -konjugált vegyületek 

elektromos és optikai tulajdonságai hangolhatók, így ha további konjugációra 

képes csoporttal látunk el egy szilafluorént, batokróm eltolódást figyelhetünk 

meg, mellyel a molekula már nem az UV-, hanem a látható tartományban, kék 

fényt sugároz.
15

 A szilícium atomon történő helyettesítéssel is befolyásolhatjuk 

az optikai jellemzőket, köztük a fluoreszcencia kvantumhatásfokot.
16

 

A szilaciklopentadiének egyes optoelektronikai tulajdonságai csak 

polimerekbe ágyazva figyelhetők meg. Ezen polimerek létrejöhetnek mint 

poli(2,5-szilaciklopentadién), poli(2,7-szilafluorén), poli(3,6-szilafluorén) vagy a 

szilícium atomon keresztül kapcsolódva mint poliszilán vagy polisziloxán homo- 

illetve kopolimerek.
17

 Mivel a poliszilánok és a politiofének félvezető 

tulajdonsággal rendelkeznek, előszeretettel alkalmazzák őket szilaciklopentadién 

vagy szilafluorén tartalmú polimerekben.
18

  

                                                 
12 J.Y. Corey,  Advances in Organometallic Chemistry, 59, 1-180 (2011). 
13 B.Z. Tang, X. Zhang, G. Yu, P.P.S. Lee, Y. Liu, D. Zhu, Journal of Materials Chemistry, 11, 

2974-2978 (2001). 
14 J.Y. Corey, Advances in Organometallic Chemistry, 59, 181-328 (2011). 
15 M. Shimizu, K. Mochida, M. Katoh, T. Hiyama, The Journal of Physical Chemistry C, 114, 

10004-10014 (2010). 
16 Y. Yabusaki, N. Ohshima, H. Kondo, T. Kusamoto, Y. Yamanoi, H. Nishihara, Chemistry - A 

European Journal, 16, 5581-5585 (2010). 
17 J. Chen, Y. Cao, Macromolecular Rapid Communication, 28, 1714-1742 (2007). 
18 S.A. Ponomarenko, S. Kirchmeyer, Advances in Polymer Science, 235, 33-110 (2011). 
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A legtöbb konjugált, szerves lumineszcens vegyület híg oldatban intenzíven, 

azonban vékony rétegként, szilárd fázisban, vagy aggregált formában gyengén 

sugároz. Elsőként Tang és munkatársai számoltak be az aggregáció indukált 

emisszióról (AIE) az 1-metil-1,2,3,4,5-pentafenil-szilaciklopentadién esetében. 

Azóta számos szilaciklopentadién származéknál megfigyelték ezt a rendkívüli 

jelenséget.
19

 Az AIE-t mutató vegyületek szerves oldatban alig lumineszkálnak, 

azonban igen intenzíven sugároznak nano-aggregált formában vagy vékony 

filmként. Az AIE fő oka a gátolt intramolekuláris forgómozgás (RIR) az 

aggregátumokban. Oldatban a gerjesztett szilaciklopentadién fenil-csoportjai 

akadálytalan forgásuk révén fénykibocsátás nélkül képesek leadni energiájukat. 

Szilárd fázisban illetve aggregátumokban ez a forgás gátolt, így a molekulák 

elsősorban sugárzásos folyamatban kerülnek vissza alapállapotba 

nagyságrendekkel növelve a lumineszcencia hatásfokát. Ha a molekula szerves 

oldatban is emittál, a kisugárzott fény intenzitása kisebb mértékben növekedhet, 

s ekkor aggregációval erősödő emisszióról (AEE) beszélünk.
19 

E tulajdonsága 

még vonzóbbá teszi a szilaciklopentadiéneket az OLED-gyártásban.  

 Az alumínium-trisz(8-oxikinolin) (Alq3) az egyik legismertebb 

elektrontranszpoter illetve emitter, melyet OLED-ekben használnak. Ez volt az 

első stabil, zöld fényt kibocsátó vegyület, melyet elektrolumineszcens 

eszközökben használtak és használnak azóta is.
20

 Alq3 a fém kelátok azon 

csoportjába tartozik, melyben a központi fém-iont, itt Al
3+

-t, három bidentát 

ligandum (8-oxikinolin anion) veszi körül. Az Alq3 elektrontranszporter és 

fluoreszcens tulajdonságainak módosításával sokan foglalkoztak többek között 

azzal a céllal, hogy kék fényt sugárzó anyagot kapjanak. A ligandumok 

változtatásával az elektronszerkezet és ezáltal az emittált fény színe hangolható. 

Például az alumínium-trisz(2-metil-8-oxikinolin) (AlQ3) kék fényt sugároz 

(max= 495nm)
21

, sajnos azonban nem stabil molekula, levegőn oxidálódik 

alumínium(III)-bisz(2-metil-8-oxikinolin)--oxo-alumínium(III)-bisz(2-metil-8-

oxikinolin)-ná (Q2Al-O-AlQ2)
22

, mely szintén kék fénnyel fluoreszkál (FL= 

23%), azonos tartományban (max= 495nm) AlQ3-mal.
23

 

                                                 
19 Y. Hong, J.W.Y. Lam, B.Z. Tang, Chemical Society Reviews, 40, 5361-5388 (2011). 
20 A.P. Kulkarni, C.J. Tonzola, A. Babel, S.A. Jenekhe, Chemical Materials, 16, 4556-4573 

(2004). 
21 M. Matsumura, T. Akai, Japanese Journal of Applied Physics, 35, 5357-5360 (1996). 
22 Y. Kushi, Q. Fernando, Journal of the American Chemical Society, 92 (1), 91-96 (1970). 
23 T. Iijima, T. Yamamoto, Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5016-5023 (2006). 
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3. Kísérleti módszerek 

Klorometil-dimetil-klórszilánt, a hidroxil-funkciós disziloxánok kiindulási 

vegyületét, Speier módszere
24

 alapján magunk állítottuk elő trimetilklórszilánból. 

Néhány hidroxil-funkciós disziloxán mintát vizsgálat előtt fél-preparatív HPLC-

oszlopon tisztítottunk. Minden vegyületet 
1
H, 

13
C, 

29
Si NMR, és FT-IR 

spektroszkópiával jellemeztünk. 

A PSiU-okat kétlépéses reakcióban butil-acetát oldatban katalizátor nélkül 

polimerizáltuk, majd TGA, izoterm TG és DMTA segítségével jellemeztük. 

Továbbá megmértük a polimerek szakítószilárdságát, keménységét, és a 

keresztkötések közötti átlag molekulatömeget is meghatároztuk. A PSiU 

bevonatok ütésállóságát alumínium lemezeken teszteltük. 

Szilaciklopentadién és szilafluorén származékok előállításához nátrium-

benzofenon-ketil felett szárított és frissen desztillált oldószereket használtunk. A 

kísérleteket nitrogén atmoszférában Schlenk-technikával végeztük. Minden 

vegyületet 
1
H, 

13
C, 

29
Si NMR, FT-IR (ATR) és tömegspektroszkópia (MALDI, 

antracén mátrix) segítségével azonosítottunk. A kristályszerkezeteket 

röntgendiffrakcióval határoztuk meg. A köztitermékeket kivéve minden vegyület 

UV- és fluoreszcencia spektrumát is felvettük szerves oldószerben és szilárd 

fázisban is. A fluoreszcencia kvantumhatásfokot 2-aminopiridin illetve kinin-

szulfát standardhoz viszonyítva határoztuk meg. Az OLED eszközöket 80 nm 

vastagságú ITO-val (indium-ón-oxid) bevont üveglapokon készítettük. A 

vizsgált mintát egy lyuk- és egy elektronvezető réteg közé vittük fel. 

4. Eredmények 

4.1 Hidroxil-funkciós disziloxánok 

Az első kutatási témám eredményeként sikerült előállítani egy új 

hidroxialkilészter-funkciós disziloxánt (1,3-bisz(6-hidroxihexanoiloxi-metil)-

1,1,3,3-tetrametil-disziloxán (SIKOL)) (3. ábra), valamint kidolgoztunk egy 

egyszerű módszert az 1,3-bisz(2-hidroxipropanoiloxi-metil)-1,1,3,3-tetrametil-

disziloxán (SILOL) előállítására. Ezen diolok PSiU-okban lánchosszabbítóként 

alkalmazhatók, s poláris észter-csoportjaik révén feltehetően előnyösen 

befolyásolják a lágy (SS) és kemény (HS) szegmensek keveredését.  

                                                 
24 J.L. Speier, Journal of the American Chemical Society, 73(2), 824-826 (1951). 
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3. ábra 1,3-bisz(6-hidroxihexanoiloxi-metil)-1,1,3,3-tetrametil-disziloxán 

(SIKOL) előállítása 

Három, már korábban ismert, de nem teljeskörűen jellemzett hidroxil-

funkciós disziloxán előállítási módszerét fejlesztettük tovább: 1,3-bisz(3-

hidroxipropil)-1,1,3,3-tetrametil-disziloxán (SIPOL), 1,3-bisz(6-

hidroxietoxipropil)-1,1,3,3- tetrametil-disziloxán (SIPA) és 1,3-

bisz(hidroximetil)-1,1,3,3-tetrametil-disziloxán (SIMOL). Annak érdekében, 

hogy csökkentsük az előállítás idejét és költségeit, elsősorban a reakciósorozat 

utolsó lépésén, a hidrolízis eljárásán változtattunk. Mivel víz feleslegével történő 

hidrolíziskor számos mellékreakció lezajlik, általában metanolízist hajtanak 

végre. SIPOL és SIPA esetén közel sztöchiometrikus mennyiségű vizet 

használtunk katalitikus mennyiségű p-toluolszulfonsav jelenlétében. SIMOL 

esetén a reakció idejét azzal csökkentettük, hogy háromlépcsős metanolízist 

alkalmaztunk. Ezekkel a módszerekkel a kívánt termékek jó kitermeléssel 

viszonylag rövid idő alatt kevés oldószer használatával állíthatók elő.  

 
4. ábra Az előállított hidroxil-funkciós disziloxánok képlete 

4.2 Poli(sziloxán-uretán) hálók (PSiU) 

A fent leírt hidroxil-funkciós disziloxánok mindegyikét alkalmasnak találtuk 

jó hőállóságú és magas szakítószilárdságú PSiU-ok előállítására. A 

szakítószilárdság és a keménység szerint az alkalmazott disziloxán szerkezete 

nagymértékben befolyásolta a végső fizikai tulajdonságokat. Állandó PSi-

tartalom mellett minél hosszabb oldalláncú volt a disziloxán, annál rugalmasabb 
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és kisebb szakítószilárdságú polimert kaptunk. A kisebb molekulatömegű, azaz 

rövidebb oldallánccal rendelkező lánchosszabbítók keményebb, de még mindig 

nem törékeny polimert eredményeztek akár 66,5 MPa szakítószilárdsággal. A 

PSi-tartalom növelésével az UTS csökkent, de még 34-35% sziloxán-tartalom 

mellett is 32-33 MPa-t mértünk SIPOL és SIMOL használatakor. Két minta 

kivételével az összes vizsgált polimer jól tapadt alumínium lapokon, s az 

ütésállósági tesztet is állták, így valószínűsíthető bevonatként történő 

alkalmazhatóságuk is.  

Egy magas szakítószilárdságú mintasorozatot izoterm TG-vel vizsgáltunk, 

miközben a keménység és az UTS változását is nyomon követtük 120 °C-on 

illetve 170 °C-on, melyek a PSiU-ok lehetséges üzemi hőmérsékletei. A SILOL-

tartalmú polimerek kivételével minden minta jó termikus stabilitásról 

tanúskodott, egyikük sem bomlott el a több mint egy hetes hőkezelés során.  

   A TGA görbék azt mutatták, hogy a disziloxán lánchosszabbítók 

használata nem befolyásolta szignifikánsan az uretán kötés bomlási 

hőmérsékletét, ennek megfelelően a vizsgált minták jellemzően 220-270 °C 

között kezdtek el bomlani. A görbék további lefutása azonban függött az 

alkalmazott disziloxántól, és a PSi mennyiségének növelésével az 50-80% 

tömegcsökkenés tartományában jelentősen lassult a bomlási folyamat.  

Az üvegesedési hőmérsékletek meghatározására DMTA méréseket 

végeztünk. Két illetve három csúcs volt elkülöníthető a veszteségi modulusz (E”) 

görbéken (hasonlóan a tan görbéken is). Az első csúcs a sziloxán SS-hez 

rendelhető (-107 - -92 °C), a második egy a keresztkötőt tartalmazó köztes 

fázisra utal (-50 - -10 °C), a harmadik csúcs (Tg3) pedig a HS-ekhez tartozik (43-

78 °C).  Tg3 értéke nagymértékben függött a polimer összetételétől: jelentősen 

csökkent a lánchosszabbító lánchosszának növelésével és növekvő PSi-

tartalommal (1. diagram) 

 Összefoglalva az eredményeket, az alkalmazott lánchosszabbító lánchossza, 

a PSi-tartalom és a keresztkötések sűrűsége együtt határozzák meg a polimer 

végső tulajdonságait. A különböző szerkezetű disziloxánokkal, a keresztkötő és a 

PSi arányának változtatásával kívánt fizikai tulajdonságú polimereket lehet 

tervezni és előállítani adott céloknak megfelelően.  
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1. diagram Egy polimer mintasorozat veszteségi modulusza (E”), ahol a minták 

összetétele ugyanaz, csak a lánchosszabbítóban különbözik (balra); valamint 

ugyanazon minták Tg3 értékei (E”-ből meghatározva) (jobbra) 

4.3 Aszimmetrikusan szubsztituált szilafluorén származékok 

9,9-dikloro-1,3-difenil-9-szilafluorént (S2) és négy származékát (S3, S4, S6, 

S6’) állítottuk elő három- illetve ötlépéses reakciókban. Mind a négy származék 

stabil, kristályos, és kék fényt emittál (5. ábra).  

 
5. ábra Az előállított szilafluorén származékok 

A fenti vegyületek optikai tulajdonságait diklórmetán oldatban, aggregált 

formában és szilárd fázisban is vizsgáltuk (1. táblázat). Továbbá, S4 és S6 

vegyületeket elektrolumineszcens eszközökben is tanulmányoztuk. Elméleti 

számításokból látható, hogy a szilafluorénen történő fenil-szubsztitúció a HOMO 

és LUMO molekulapályák közti energiakülönbséget csökkenti. Ezzel 

összhangban az új aszimmetrikusan fenil-szubsztituált vegyületek jelentős 

batokróm eltolódást mutattak az UV- és az emissziós spektrumon nem 
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szubsztituált analógjaikhoz (S7, S8) képest. Mivel ezen fenil-csoportok a 

szilafluorén gyűrűvel konjugálni képesek, azt vártuk, hogy a fluoreszcencia 

intenzitását is növelik. A tapasztalt fényintenzitás növekedés azonban oldatban 

jóval elmaradt a vártnál. Ennek oka az lehet, hogy ugyanezen fenil-csoportok 

szabadon forogva nem sugárzásos folyamatban adják le a felvett energia egy 

részét. Ahogy ez a forgómozgás aggregátumokban és szilárd fázisban gátolttá 

vált, erősebb emisszió volt mérhető, ennek megfelelően mindegyik vegyület 

magasabb kvantumhatásfokot mutatott szilárd fázisban, S4 42%-ot. 

1. táblázat S3, S4, S6, S6’, S7, S8 szilafluorének fotofizikai tulajdonságai.
a 
 

 

Szilafluorén 

UV-VIS Fluoreszcencia CH2Cl2-ban Szilárd fázisú fluoreszcencia 

ex, nm log( ex-nél) max, nm fl ex, nm max, nm fl 

S3 330 3,49 375 0,13 325 371 0,15 

S4 330 3,03 368 0,17 325 361 0,42 

S6 330 3,16 368 0,09 325 365; 482 0,12 

S6’ 330 3,34 368 0,07 325 362; 482 0,13 

S7 320 3,23 358 0,10 325 368 0,21 

S8
 

310 2,97 348 0,10 325 340; 355 0,16 

a max: abszorpció ill. fluoreszcencia maximuma; ex: gerjesztési hullámhossz; : moláris 

abszopciós koefficiens; fl: fluoreszcencia kvantumhatásfok, CH2Cl2 oldatban meghatározva 2-

aminopiridin 0,1 M H2SO4 vizes oldatához mérten. 

A szilíciumhoz kapcsolódó különböző csoportok hatását is tanulmányoztuk. 

A szilícium atom szubsztituensei oldatban nem befolyásolták jelentősen a 

sugárzás tartományát vagy a fluoreszcencia maximumát, viszont hatással voltak 

a fluoreszcencia intenzitására. A fenil-csoportok bizonyultak a legkedvezőbb 

helyettesítő csoportoknak, mivel a fluoreszcencia intenzitását növelték, míg a 

szilil csoportok csökkentették azt, s ezzel a fluoreszcencia kvantumhatásfokot is. 

A Si-Si-kötést tartalmazó S6 és S6’ vegyületek tulajdonságai némileg eltértek 

a többi anyagétól. Ezen molekulák esetében tapasztaltuk a legintenzívebb AEE-t, 

és mindkét vegyület rendelkezett szilárd fázisban egy második csúccsal az 

emissziós spektrumon 482 nm-nél. S4 és S6 elektro-lumineszcens tulajdonságait 

is vizsgáltuk. Mindkét vegyület kék fényt sugárzott 448 illetve 464 nm 

maximummal és 1,7% ill. 0,7% külső kvantumhatásfokkal.  
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Az általunk előállított szilafluorének mindegyike alkalmasnak bizonyult kék 

fényt sugárzó OLED-ek készítésére. A szilárd fázisú fluoreszcencia és az elektro-

lumineszcencia eredmények alapján S4 különösen ígéretes tulajdonságokkal bír. 

Humán bőr fibroblaszt sejteken végzett toxicitás vizsgálatok szerint mindegyik 

vegyület használható lehet jelzőmolekulaként orvosi diagnosztikában.  

S2 származékaként oligoszilánokat és oligosziloxánokat is készítettünk. Ezek 

az oligomerek S6-hoz illetve S3-hoz hasonló optikai tulajdonságokat mutattak.  

4.4 Szilaciklopentadién és szilafluorén alumínium-(2-metil-8-oxikinolin) 

származékai 

Alumínium-bisz(2-metil-8-oxikinolin) (AlQ2) szilaciklopentadiénnel és 

szilafluorénnel képzett, 6. ábrán látható, négy származékát (C3, C5, C7, C9) 

állítottuk elő. Az önmagukban is erős emitter és elektron transzporter vegyületek, 

a tetrafenil-szilaciklopentadién illetve a szilafluorén és az alumínium-oxikinolin, 

egy molekulában egyesítve lehetővé tehetik olyan OLED-ek készítését, melyek 

fénykibocsátó rétegében egyéb segédanyagra nincs szükség. 

 
6. ábra Szilaciklopentadién és szilafluorén AlQ2 származékai 

A komplexek optikai tulajdonságait THF-ben, aggregált formában és szilárd 

fázisban is vizsgáltuk (2. táblázat). Továbbá, C3, C5 és C7 vegyületekkel 

elektrolumineszcens eszköz is készült.  

Mindegyik vegyület kéken fluoreszkált oldatban és szilárd fázisban is. Az 

elektrolumineszcens eszközök zöldes-kék fényt bocsátottak ki. Mind a négy 

komplex új kromofórként viselkedett ötvözve az adott szerves szilíciumvegyület 

és az AlQ2 tulajdonságait. C3 és C7 szilárd fázisban kivételesen magas 

fluoreszcencia kvantumhatásfokkal (95% és 92%), a C5-öt tartalmazó 

elektrolumineszcens eszköz pedig nagy külső kvantumhatásfokkal (2,75%) 
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rendelkezett. Az eszközkészítés optimalizálásával a külső kvantumhatásfok 

tovább javítható.  

C9 mechanokróm tulajdonsága is megfigyelhető, azaz a szilárd minta 

mechanikus behatásra reverzíbilisen változtatja a kisugárzott fény hullámhosszát. 

Ebben az esetben az apróbbra őrölt minta 20 nm-es batokróm eltolódást mutatott, 

majd egy aceton-gőzös kezelést követően ismét égszínkék fényt bocsátott ki. 

2. táblázat C3, C5, C7 és C9 komplexek fotofizikai és elektrolumineszcens 

tulajdonságai.
a
 

Komplex ab (nm) em (nm) ΦF,sol ΦF,solid em,el (nm) ΦF,ext 

Q2Al-O-AlQ2 365 485 0,24 0,24 - - 

Alq3 395 520 0,11 0,35 531 1,825 

C3 365 478  0,01 0,95 520 0,84 

C5 370 485 0,01 0,81 516 2,75 

C7 350 476 0,34 0,92 512 1,07 

C9 360 476 0,31 0,79 - - 

  a ab=abszorpciós maximum THF oldatban, em=emisszió maximuma THF oldatban, 

ΦF,sol=fluoreszcencia kvantumhatásfoka THF oldatban kinin szulfát 0,1 N H2SO4 vizes oldatához 

mérten. ΦF,solid= fluoreszcencia kvantumhatásfoka szilárd fázisban, em,el=elektrolumineszcens 

eszköz emissziójának maximuma, ΦF,ext= elektrolumineszcens eszköz külső kvantumhatásfoka.  

Az előállított komplexek AIE tuljdonságait is vizsgáltuk. C7 és C9 nem 

bizonyult AIE-re, sem AEE-re hajlamosnak, de a kioltás jelensége sem lépett fel. 

C3 és C5 aggregátumai az oldatéval azonos tartományban sugároztak, azonban 

jóval nagyobb fényintenzitással. C3 40-szeres, C5 50-szeres intenzitás-

növekedést tanusított aggregált fázisban a tisztán szerves oldathoz képest. A két 

szilaciklopentadién komplex viselkedése azonban némileg különbözik: C3 

aggregációja 60% víz jelenléténél kezdődött, míg C5 csak 80% víz 

hozzáadásával kezdett aggregálódni. Ez a különbség C5 viszonylag kis 

méretéből adódó jobb oldhatóságára utalhat.  

  Az általunk előállított komplexek mindegyike alkalmasnak mutatkozott 

elektrolumineszcens eszközök készítésére.  

 

                                                 
25 G. Giro, M. Cocchi, P. Di Marco, V. Fattori, P. Dembech, S. Rizzoli, Synthetic Metals, 123, 

529-533 (2001). 
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5. Tézispontok 

1. Előállítottam az új 1,3-bisz(6-hidroxihexanoiloxi-metil)-1,1,3,3-tetrametil-

disziloxánt, egy eddig nem jellemzett hidroxialkilészter-funkciós disziloxánt, s 

további három hidroxil-funkciós disziloxán előállítási eljárását fejlesztettem 

annak érdekében, hogy jobb kitermelést és rövidebb előállítási időt érjünk el 

kevesebb oldószer használata mellett. [1]  

2. Mindegyik általam előállított hidroxil-funkciós disziloxánt diizocianáttal –  

térhálósító jelenlétében és esetenként polisziloxánnal együtt – reagáltatva jó 

minőségű polimereket készítettem, s ezzel megmutattam, hogy a vizsgált 

disziloxánok alkalmasak lánchosszabbítóként poli(sziloxán-uretán) hálók 

készítésére. [1,2] 

3. Megmutattam, hogy a poli(sziloxán-uretán) minták termikus degradációja 

az uretán kötések hőbomlásával kezdődik, s a további degradációs lépéseket a 

polimer összetétele határozza meg. Megállapítottam, hogy a polimer mechanikai 

tulajdonságai a hozzáadott polisziloxán aránya és a keresztkötések sűrűsége 

mellett elsősorban az alkalmazott disziloxán lánchosszától függnek, s a 

disziloxán pontos szerkezete másodlagos szerepet játszik. [2] 

4. Előállítottam négy új, aszimmetrikusan fenil-szubsztituált szilafluorén 

származékot, melyek stabil, kék fénnyel fluoreszkáló, potenciális OLED emitter 

vegyületek. Optikai tulajdonságaikat vizsgálva, elméleti számításaimnak 

megfelelően, megmutattam, hogy a nem szubsztituált analógokhoz képest a 

fenil-szubsztituensek jelentős batokróm eltolódást okoznak az emissziós 

spektrumokon. [3] 

5. Elsőként állítottam elő alumínium-bisz(2-metil-8-oxikinolin) két 

szilaciklopentadién és két szilafluorén származékát. Ezen erős emitter és elektron 

transzporter vegyületek, alumínium-bisz(2-metil-8-oxikinolin), tetrafenil-

szilaciklopentadién illetve 9-szilafluorén, egy molekulában történő egyesítése új 

kromofórt eredményezett, mely sikeresen ötvözi az adott szerves 

szilíciumvegyület és az alumínium komplex tulajdonságait. [4,5] 

6. Megmutattam, hogy a két szilaciklopentadiénnel képzett alumínium-

bisz(2-metil-8-oxikinolin) komplex jelentős AIE-ra (aggregáció indukált 
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emisszió) képes, míg a szilafluorénekkel képzett komplexek nem mutattak AIE-t, 

de a kioltás jelensége sem jellemző rájuk, mely OLED-ekben történő 

alkalmazásuk során rendkívül előnyös tulajdonság. [4,5] 

6. Alkalmazási lehetőségek 

A hidroxil-funkciós disziloxánok lánchosszabbítóként például orvosi 

segédeszközökben használható poli(sziloxán-uretán) hálókban alkalmazhatók. 

A szilafluorén és szilaciklopentadién származékok felhasználhatók OLED-

készítésre, illetve a toxicitás-vizsgálat eredményei nem zárják ki orvosi 

diagnosztikában történő alkalmazásukat fluoreszcens jelzőmolekulaként. 
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