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1.  Bevezetés 

 

Az 1970-es évek eleje óta a nehezebb főcsoportbeli elemek kémiájának fejlődése mélyen 

befolyásolta a kémia számos területét. Különösen a szilícium és foszfor molekulakémiája keltett 

nagy figyelmet, ezen belül is kétségtelen, hogy az alacsony koordinációjú képviselők 

felfedezése volt a legjelentősebb. Ezekben a vegyületekben általában többszörös kötés alakul 

ki a szilícium, illetve a foszfor és egy másik elem, mint a szén vagy nitrogén között. A foszfor 

és a szilícium azonban sokoldalú elemek. A foszfort olykor a szén hasonmásának nevezik 

(„copy of carbon” az angolszász irodalomban), de koordinációs állapotától függően a 

szilíciumhoz vagy a nitrogénhez hasonló viselkedést is mutathat. A szilícium, mint a szén nehéz 

homológja többnyire négyes koordinációjú vegyületeiben, azonban számos magasabb 

koordinációjú szilíciumot tartalmazó molekula ismert. Ez utóbbiak lehetnek semlegesek, 

anionosok vagy kationosok, egy-, két- vagy többfogú ligandumokkal. 

 Míg régóta ismertek olyan vegyületek, amelyek a periódusos rendszer 13., 14. és 15. 

csoportjába tartozó elemek között kialakuló kötéseket tartalmaznak (C–N, C–P, Si–N, B–N), a 

P–Si kötést tartalmazó szililfoszfánok kémiája csak a huszadik század második felében fejlődött 

ki. Ez a terület új távlatokat nyitott a foszforkémiában. 

Kutatómunkám során olyan foszfor, illetve szilícium vegyületek előállításával és 

spektroszkópiai vizsgálatával foglalkoztam, amelyekben ez a két elem a szokványostól eltérő 

kötésszerkezettel rendelkezik. Ezen a területen elért eredményeimet mutatom be a habilitációs 

tézisekben. 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönettel tartozom Dr. Dr. h.c. Gerhard  Fritz professzornak, hogy éveken keresztül a 

kutatócsoportjában dolgozhattam a Karlsruhei Műszaki Egyetem Szervetlen Kémia Intézetében 

(KIT), ahol szabadságot kaptam a kutatásban és feltétlen bizalmat élveztem. Köszönöm a 

lehetőséget Dr. Huszthy Péter és Dr. Nyulászi László professzoroknak, hogy 10 év 

„mellékpálya” után visszatérhettem a BME-re. Hálás vagyok Dr. Fekete Csaba 

doktoránsomnak, aki nagyban hozzájárult, hogy a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken 

sikerült egy színvonalas fémorganikus labort felépíteni. Ehhez nélkülözhetetlen 

laboreszközöket, berendezéseket és vegyszereket kaptam a KIT Szervetlen Kémia Intézetétől. 

Köszönöm hallgatóimnak, kollégáimnak, társszerzőimnek, akik hozzájárultak az itt bemutatott 

eredmények eléréséhez. 
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2.  Szililfoszfánok, -foszfanidok és foszforban gazdag foszfánok ilid-szerkezettel 

 

A fehérfoszfor reakciója Na/K ötvözettel, majd Me3SiCl-nal lehetővé tette gyakorlatilag 

tetszőleges mennyiségben P(SiMe3)3
1 előállítását, amely kulcsfontosságú vegyület több 

foszforatomot tartalmazó szililfoszfánok szintéziséhez. A szilícium és a foszfor eltérő 

elektronegativitása miatt a szililfoszfánok P–Si kötése hasítható alkil-lítium vegyületekkel jól 

szolvatáló oldószerekben, mint THF vagy DME (dimetoxi-etán), miközben LiP(SiMe3)2 

foszfanid keletkezik, amely stabil éter-adduktként kristályosodik. A LiP(SiMe3)2 reakciója a 

bór, szén és szilícium halogénvegyületeivel P(SiMe3)2-csoport átvitelét teszi lehetővé, de 

halogénfoszfánokkal való reakcióban P–P kötés kialakítása is lehetséges. Di- és trifoszfánok 

P–Si kötése is hasítható alkil-lítiummal, de a foszfánok szubsztituenseitől függ, hogy a 

keletkező foszfanid éterben stabil lesz vagy átrendeződik. A teljesen szililezett di- és 

trifoszfánok például nem izolálhatók, oldatuk szobahőmérsékletre való melegítésekor 

szerkezeti átrendeződések történnek, amely azonban megakadályozható egyetlen nemfunkciós 

csoport, pl. egy nagy térigényű tBu-csoport bevitelével.2 

 Kutatási érdeklődésem az R2P–P=PR3 típusú ilidek kémiájára összpontosul, amelyek 

csak foszforból felépülő láncot tartalmaznak. Ezek szintéziséhez funkcionalizált trifoszfánok, 

mint R2P–P(SiMe3)–PR2, illetve Li(THF)2[2-(R2P)2P] szükségesek, amelyek szintézisútja az 

1. ábrán látható. Különösen nagy sikerrel alkalmaztuk az R = tBu csoportot tartalmazó 

foszfánokat és foszfanidokat. 

 

 

1. ábra  Funkcionalizált trifoszfánok felépítési elve 

 

 Az alkálifém-foszfanidokat (R2PM) nagy számban szintetizálták és részletesen 

vizsgálták.3 Néhány lítium-trifoszfanid szerkezetéről szilárd állapotban és oldatban már 

korábban beszámoltunk.4 Ezzel szemben az alkálifém-difoszfanidokról csak kevés publikáció 

jelent meg. Ez arra késztetett bennünket, hogy a trifoszfánok szintézisének ezen közbenső 

termékeit közelebbről megvizsgáljuk. 

 

2.1.  LiP(SiMe3)–PtBu2 lítium-difoszfanid és szolvens-komplexei 

 

A  Li(THF)nP(SiMe3)–PtBu2 (1) jó termeléssel állítható elő a (Me3Si)2P–PtBu2 egyik  

P–Si kötésének nBuLi-mal THF-ben történő metalláló hasításával az (1) reakcióegyenlet 

szerint: 
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 Az 1 difoszfanid THF-ből három mól oldószerrel kristályosodott. Az egykristály 

röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás szerint a vegyület monomert képez, amelyben a 

lítiumhoz a difoszfanid ligandum egy P-atomja és három THF molekula koordinálódik torzult 

tetraéderes környezetet létrehozva. A koordinálódó foszfor piramidális koordinációs 

geometriával rendelkezik. A Li–P poláris kovalens kötés hossza 2.555(9) Å, amely kissé 

meghaladja a Li (1.33 Å) és P (1.11 Å) kovalens atomsugarának összegét. A P–P kötéshossz 

(2.178(2) Å) a Corbridge által megadott P−P egyszeres kötéshossz (2.17–2.24 Ǻ) alsó határán 

van.5 

 Az 1 difoszfanidból nagyvákuumban THF eliminálásával nyerhető a [Li(THF)(Me3Si)P–

PtBu2]2 (2) dimer, amely egy planáris [(-P)2Li2] szerkezeti egységet tartalmaz (2. és 3. ábra). 

Ez a jellegzetes négyatomos heterociklus egy sor, korábban meghatározott lítium-foszfanid 

szerkezetére is jellemző. A lítiumatomok a gyűrű két foszforatomjával és egy THF molekulával 

hármas koordinációs számot érnek el. A lítiumatomokkal közvetlenül szomszédos 

foszforatomok torzult tetraéderes környezetben helyezkednek el, amely két Li-atomból, egy 

foszfanil- és egy trimetilszilil-csoportból áll. A Li–P távolságok (2.485(3) és 2.490(3) Å) 

hasonlóak a planáris P2Li2 gyűrűt tartalmazó szerkezetekre mért értékekhez. A P–P távolság 

(2.1866(7) Å) kissé megnyúlt a monomerben mérthez képest. 
 

 
2. ábra  Az 1–5 vegyületek szintézise 

 

 A 2 vegyület THF tartalmát nem tudtuk tovább csökkenteni 10–6 mbar vákuumban sem. 

Ha viszont a H(Me3Si)P–PtBu2 difoszfánt nBuLi-mal n-hexánban metalláltuk, jó termeléssel 

nyertük az oldószermentes lítium-difoszfanidot. Az n-hexánból 20 °C-on kiváló kristályok a 

lítium-difoszfanidot tetramerként, [Li(Me3Si)P–PtBu2]4  (3) tartalmazzák. A tetramer egy 

pillangó formájú Li4P4-gyűrűt tartalmaz szilárd állapotban. 3 az első difoszfanid származék 

nyolctagú gyűrűvel, amelyben a gyűrű minden P-atomja azonos subsztituenseket hordoz. A Li–

P távolságok 2.422(9) és 2.398(8) Å között változnak. 

https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Li4P4-Ringstruktur
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3. ábra  Az 1–3 vegyületek egykristály röntgendiffrakciós szerkezete (H-atomok nélkül) 

 

 Az 1–3 vegyületek TMEDA-val (tetrametil-etilén-diamin) és 12-korona-4-gyel a 

[Li(TMEDA)2]
+[(Me3Si)P–PtBu2]

– (4) és [Li(12-korona-4)2]
+[(Me3Si)P–PtBu2]

– (5) 

ionpárokat képezik. Ezekben a lítium és foszfor közötti legrövidebb távolság (5.037 Å (4), 

illetve 5.788 Å (5)) nagyobb, mint egy Li–P kémiai kötés hossza, így a Li-kationok és a 

foszfanid-anionok kölcsönhatása kizárható. 

 Az 1–5 vegyületek kristályszerkezeti adatai azt mutatják, hogy egyértelmű összefüggés 

van a Li–P távolságok és a Li-atom koordinációs száma között. Minél magasabb a Li 

koordinációs száma, annál hosszabb a Li–P kötéshossz. 

 Valamennyi vegyületet jellemeztük multinukleáris NMR mérésekkel oldatban. A 

vizsgálatok azt mutatták, hogy a 3 kivételével a vegyületek szilárd állapotban és oldatban is 

azonos szerkezetűek. Az oldatban végbemenő kicserélődési vagy disszociációs-asszociációs 

folyamatok vizsgálata céljából megmértük az 1 és 2 THF-komplexek 1H, 31P{1H} és 7Li NMR 

spektrumait 183–343 K hőmérséklettartományban. Figyelemreméltó a 31P NMR spektrumban 

egy második jelcsoport (AA’XX’-spinrendszer) megjelenése, ha a 2 oldatát 200 K alá hűtjük. 

Ez arra utal, hogy két, szerkezetileg nagyon hasonló konformer létezik, amelyek magasabb 

hőmérsékleten gyorsan átalakulnak egymásba. Ha a THF tartalom meghaladja a 

sztöchiometrikus  n = 1 értéket, 2 mellett megfelelő mennyiségben képződik 1 is a hőmérséklet 

csökkenésével. A 3 oldatának NMR spektrumai két különböző vegyület jelenlétét mutatják, 

3A : 3B = 10 : 1 arányban. A 31P NMR mérésekkel követhető a 3A lassú átalakulása 3B-vé, az 

utóbbi 7Li–31P-csatolást mutat. PGSE (Pulsed Gradient Spin-echo) diffúziós NMR mérések 

szerint a 3B legalább ötször-hatszor nagyobb térfogatú, mint a 3A, ami egy aggregációs 

folyamatra utal. Ezek a mérések azonban nem szolgáltattak közelebbi információt a molekulák 

szerkezetéről oldatban. 

 

 

 

 

 

https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/1-3
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/TMEDA
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/12-Krone-4
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Li
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/TMEDA
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Me3Si
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/P-PtBu2
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/4)
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Li
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Me3Si
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/P-PtBu2
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/4)
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/1H
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/31P%7b1H
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/7Li
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/NMR-Spektren
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/NMR-Spektren
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/183-343
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/K
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/NMR-Signalen
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/NMR-Signalen
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1. Tézis 

 

Li(L)nP(SiMe3)–PtBu2 (L = THF, n = 0–3; L = TMEDA, 12-korona-4, n = 2) 

difoszfanidok sorozatát szintetizáltuk, karakterizáltuk oldatban és egykristály 

röntgenszerkezetüket meghatároztuk. Korrelációt állapítottunk meg a Li–P távolság és a 

Li-atom koordinációs száma között, továbbá igazoltuk a donor molekulák hatását a Li–P 

kötés hosszára. Multinukleáris NMR mérések azt mutatták, hogy az oldószermentes 

tetramer kivételével valamennyi vegyület ugyanolyan szerkezetű oldatban, mint szilárd 

állapotban. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Sattler, E.; Matern, E.; Rothenberger, A.; Okrut, A.; 

Bombicz, P.; Fernández, I.; Kovács, I.* From Neutral to Ionic Species: Syntheses and X-

ray Crystallographic and Multinuclear NMR Spectroscopic Studies of Li···P(SiMe3)–

PtBu2 and Its Solvent Complexes, Eur. J. Inorg. Chem., 2014, 221-232. (H1) 

 

 

2.2.  LiP(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2  lítium-difoszfanid 

 

 Az előző fejezetben tárgyalt Li(THF)nP(SiMe3)–PtBu2 (1) előállításakor, vagyis a 

(Me3Si)2P–PtBu2 metallálásakor melléktermékként keletkezett egy újabb lítium-difoszfanid, 

Li(THF)nP(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2 (6) (n = 1–2,7). A reakcióelegy koncentrációjának 

növelése elősegítette a 6 képződését, míg a hőmérséklet hatása nem volt jelentős. DFT 

(Density-functional theory) számításokat végeztünk, hogy egy lehetséges 

reakciómechanizmust javasoljunk. Mindkét vegyület (1 és 6) képződésére hasonló aktiválási 

energiákat kaptunk. A számítások szerint a 6 keletkezése kétlépéses folyamatnak tekinthető, 

amihez egy második trimetilszilil-csoport szükséges. 

 További vizsgálatok céljából előállítottuk a 6 vegyületet a 4. ábrán bemutatott független 

úton. 

 
 

4. ábra  Li(THF)nP(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2 (6) szintézise 

 

 A 6 komplex könnyen veszített THF molekulát, már 2 óra után elérte a 

Diphosphanid : THF = 1 : 1 arányt 10–3 mbar vákuumban, amely hosszabb szárítás után is 

konstans maradt. n-Hexánból átkristályosítva a [Li(THF)P(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2]2 dimert 

izoláltuk, amelynek szerkezete a 2 dimerhez hasonló. A molekula egy planáris [(-P)2Li2] 

gyűrűt tartalmaz tetraéderesen koordinált P-atomokkal; a Li-atomok háromszorosan 

koordináltak. NMR vizsgálatok arra utalnak, hogy a szerkezet oldatban is megmarad. A 31P 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10010383
https://m2.mtmt.hu/api/author/10009683
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2586129
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2586129
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2586129
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NMR spektrum a dimer difoszfanidokra jellemző jelfelhasadási mintázatot mutatja (AA’XX’-

spinrendszer), mely hasonló a 2 vegyületéhez. A tBu2P (AA’-rész) jele egy hat vonalból álló 

multiplettként jelenik meg. A gyűrű P-atomok jelét (XX’-rész) a közvetlenül kapcsolódó Li 

magok tovább felhasítják egy komplex multipletté. Hőmérsékletfüggő NMR spektroszkópiai 

vizsgálatok arra utalnak, hogy az oldatban anti- és syn izomerek egymás mellett léteznek, 

amelyek magasabb hőmérsékleten gyorsan egymásba alakulnak. A hőmérséklet csökkenésével 

lassul ez a folyamat és 193 K-en két jelcsoport látható a 31P NMR spektrumban, amelyek az 

anti és syn izomerekhez rendelhetők (izomer arány 3 : 1). Ez az izomer arány a 2 komplex 

esetében 1 : 1 volt. Az eltérés a 6 vegyületben levő nagyobb térigényű SiMe2CH2SiMe3-

csopotnak tulajdonítható, így az anti izomer kedvezőbb a syn izomernél. 

 A 6 vegyületben is helyettesíthetők a THF ligandumok TMEDA-val, ami a 

kristályszerkezet alapján az ionpárokat tartalmazó [Li(TMEDA)2]
+[(Me3SiCH2SiMe2)P–

PtBu2]
– komplexet eredményezte (a lítium és foszfor közötti legrövidebb távolság 4.962 Å). Az 

NMR spektrumokban 203 K-ig a 7Li–31P csatolás hiánya arra utal, hogy a TMEDA-komplex 

oldatban is szeparált ionpárokként van jelen. Ha viszont a lítiumhoz egy THF és egy TMEDA 

ligandum koordinálódik, a Li(THF)(TMEDA)P(SiMe2SiCH2SiMe3)–PtBu2 kontakt ionpár 

keletkezik. 

 

2. Tézis 
 

A (Me3Si)2P–PtBu2  nBuLi-mal való metallálásakor melléktermékként izoláltuk a 

Li(THF)nP(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2  (n = 1–2,7) difoszfanidot, majd egy ettől független 

úton szintetizáltuk. A nemvárt melléktermék képződéséhez egy DFT számításokon 

alapuló lehetséges reakciómechnizmust javasoltunk. Ez a komplex könnyen veszít  

THF molekulát vákuumban történő szárításkor és dimert képez: 

[Li(THF)P(SiMe2CH2SiMe3)–PtBu2]2. Oldatban a monomerek és dimerek közötti 

konverzió egy reverzibilis folyamat, amely csak a rendelkezésre álló THF mennyiségétől 

függ. A THF ligandumok cseréje TMEDA-ra szolvens szerparált ionpárokhoz vezetett. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Sattler, E.; Szilvási, T.; Matern, E.; Bombicz, P.; 

Gamer, M.; Okrut, A.; Kovács, I.* Investigations of LiP(SiMe2CH2SiMe3)-PtBu2, the 

Surprising Byproduct in the Metalation of (Me3Si)2P–PtBu2. , Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 

5521-5528. (H2) 

 

 

2.3.  Foszfanil-foszfinidén-4-foszforánok 

 

 Az első semleges foszfinidén-4-foszforánt, CF3P=PMe3, Burg és Mahler állították elő 

(CF3P)4, illetve (CF3P)5 ciklofoszfánokból feleslegben alkalmazott PMe3-nal.6 Ezek az 

alacsony vegyértékű foszfort tartalmazó szerves RP=PR3 ilidek úgy értelmezhetők, mint 

foszfánok (PR3) által védett foszfinidének. Ezek a vegyületek a Wittig-reagensek 

https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Li
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/TMEDA
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Me3Si
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/P-PtBu2
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/P-PtBu2
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Li
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/TMEDA
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Me3Si
https://m2.mtmt.hu/api/author/10042468
https://m2.mtmt.hu/api/author/10010383
https://m2.mtmt.hu/api/author/10009683
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3314643
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3314643
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foszforanalógjai, amelyek hatékony foszfa-Wittig-reagensek, aldehidekkel reagálva 

RP=CH(R) foszfa-alkéneket eredményeznek. A foszfa-Wittig-reagens két rezonancia 

szerkezete szemlélteti a két különböző töltésű foszforatom közötti többszörös kötésjelleget. 

 

 Szilil-foszfánokkal végzett kísérleteink vezettek az R2P–P=PR3 típusú foszfor-ilidekhez, 

a foszfanil-foszfinidén-foszforánokhoz, amelyek foszforláncot tartalmaznak. A vegyületcsalád 

első képviselői a tBu2P–P=P(tBu2)Br (7) és tBu2P–P=P(tBu2)Me (8) ilidek voltak, amelyek 

előállítását az 5. ábra mutatja.7 

 

 
 

5. ábra  tBu2P–P=P(tBu2)Br (7) és tBu2P–P=P(tBu2)Me (8) szintézise 

 

 Ezen ilidek számos képviselőjét előállítottuk és vizsgáltuk, néhányat szerkezetileg is 

karakterizáltunk. Megállapítottuk, hogy a kiindulási trifoszfanid terminális P-atomjainak 

szubsztituensei jelentősen befolyásolják az ilidek képződését. A tBu-csoportok kedveznek az 

ilid-szerkezet kialakulásának, az iPr, Ph, NEt2 helyettesítők előnyben részesítik az izomer 

trifoszfán képződését {R2P–P(X)–PR2, X = Br, Me}.8 Ezek az ildek figyelemreméltó 

szintetikus potenciállal rendelkeznek mint foszfanil-foszfinidén transzfer reagensek az 

átmenetifém komplexek kémiájában.9 Foszfánokkal való kicserélődési reakciójuk számos 

további ilid származék előállítását teszi lehetővé.10 

 A tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)Me (9) ilid a terminális P-atomon SiMe3-csoportot, egy 

funkciós csoportot tartalmaz. A 9 szintézisével lehetőség kínálkozott, hogy megvizsgáljuk, 

milyen hatását gyakorol a foszfinidén-foszforán szerkezeti rész hosszabb P-láncok 

képződésére. Továbbá felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e egy második ilid-egység beépítése 

ugyanabba a molekulába? 

 Első lépésként a 9 vegyületben a P–Si kötés hasítását terveztük nBuLi-mal THF-ben. 

Ehelyett a PMe-csoport litiálódott, ami a tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)CH2Li (10) ilid 

keletkezéséhez vezetett. A tBu2P–P=P(tBu2)Me (8) nBuLi-mal való reakciójában hasonló 

módon a tBu2P–P=P(tBu2)CH2Li (11) metanid képződött. Mindkét vegyület reagált Me3SiCl-

nal, ami a szililezett tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)CH2–SiMe3 (12), illetve tBu2P–P=P(tBu2)CH2–

SiMe3 (13) származékokat eredményezte (6. ábra). A metilcsoport litiálható nBuLi helyett 

LiCH2PMe2-dal is. A reakció mutatja, hogy a metilcsoport protonjainak aciditása az ilidben 

nagyobb, mint a PMe3-ban. 

 A 11 szerkezeti összehasonlítása a kiindulási 8 iliddel mutatja a CH2-csoport hatását. A 

11 egy öttagú gyűrűt képez, amelyben a terminális foszforatom koordinálódik a lítiumhoz, az 

öttagú gyűrű megközelítőleg boríték konformációjú. A P–P távolságok (2.168(3), illetve 

2.182(3) Å) még az egyszeres kötések tartományába esnek, azonban rövidülést mutatnak. A két 
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P–P távolság különbsége csak 0,014 Å, míg a 8 ilidben lényegesen nagyobb, 0,0548 Å 

(2.1263(4), illetve 2.1791(4) Å). A 11 31P NMR spektrumában a P–P csatolási állandók (JPP 

294 Hz, illetve 505 Hz) szintén kiegyenlítettebb kötésrendszert jeleznek oldatban is, mint a 8 

ilid (JPP 275 Hz, illetve 597 Hz) esetében.  

 A 9 vegyületben a P–Si kötést sikerült hasítanunk C2Cl6-nal és N-bróm-szukcinimiddel  

–20 oC-on. Az így keletkezett klórozott ilidet, (Cl)tBuP–P=P(tBu2)Me (14) tisztán tudtuk 

izolálni, ellentétben a (Br)tBuP–P=P(tBu2)Me iliddel, bár a brómozás során csak kevés 

foszfortartalmú melléktermék képződött a 31P NMR spektrum alapján. A foszforlánc 

meghosszabbítása érdekében reagáltattuk a 14 klórozott ilidet Li(THF)2P(SiMe3)2-dal, illetve 

LiPEt2-dal –70 oC-on (6. ábra). A keletkezett P4-ilideket (15 és 16) kristályosítással izoláltuk, 

azonban 20 oC-on már néhány óra után elbomlottak. 

 

 

 

6. ábra   tBu2P–P=P(tBu2)Me (9) funkcionalizálása és a termékek további reakciói 

 

 A foszforán-P Me-szubsztituensének nemvárt litiálásával keletkezett 10 és 11 ilidek új 

utat nyitottak meg egy lineáris, foszforban gazdag lánc kialakításához. A 11 ilid csaknem 

kvantitativan reagált RPCl2 (R = Ph, Me, NEt2) diklórfoszfánokkal 2:1 mólarányban –60oC-on. 

A keletkezett „P-7-láncok“ (17a-c) két ilides szerkezeti részt tartalmaznak, amelyeket egy CH2–

P–CH2-egység köt össze (7. ábra). Ezzel szemben a 11 tBuPCl2-nal való reakciójában a „P-7-

lánc“ (17d) csak melléktermék, a főtermék a 11 protonálódásával keletkező  

tBu2P–P=P(tBu2)Me (8). A protonált ilid képződése megfelel a nagy térigényű tBu-csoportokat 

tartalmazó foszfor- és szilíciumorganikus vegyületek általános viselkedésének, amelyek 

könnyen eliminálnak Me2C=CH2-t. A 17a-c vegyületek szilárd állapotban, védőgáz alatt 

szobahőmérsékleten napokig, –30 oC-on hosszabb ideig tárolhatók észrevehető bomlás nélkül. 

Oldatban viszont néhány nap alatt fokozatosan elbomlanak „P-5-“, majd „P-3-láncokká“ 

{tBu2P–P} foszfinidén kilépésével (7. ábra). A 31P NMR spektrumokban a bomlási folyamat 

jól követhető. 

 Az előzőekben tárgyalt litiált ilidhez (11) hasonlóan a tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)CH2Li 

(10) is reagál RPCl2 (R = Ph, Me, NEt2, tBu) diklórfoszfánokkal. Mivel 10 két funkciós 

csoportot is tartalmaz, így keletkezhetnek a megfelelő „P-7-láncok” (18a-d) LiCl kihasadással 

és P4CH2-gyűrűk (19a-d) Me3SiCl eliminációval (8. ábra). Az R szubstituens döntően 

befolyásolja a lánc : gyűrű arányt, míg a reagensek mólaránya kisebb hatással van a reakcióra. 

R = Me, Ph esetében alacsony hőmérsékleten (–60 oC) a láncképződés a kedvezményezett 

függetlenül a sztöchiometriától; R = tBu, NEt2 szubsztituensek esetén a lánc és gyűrű hasonló 

mennyiségben keletkezett. Csak a 10 : RPCl2 = 1 : 1 mólarány és R = tBu mellett főtermék a 
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P4CH2-gyűrű. Ha a reakciókat kissé magasabb hőmérsékleten (–30 oC) végeztük, nőtt a láncok 

mennyisége a gyűrűhöz képest. A 18a-d láncok bomlási útja hasonló, mint amit a  

17a-d láncok esetében megfigyeltünk. 

 

 
 

7. ábra  „P-7-láncok“ keletkezése és bomlása (17a-d) 

 

 

 
 

8. ábra  „P-7-láncok“ (18a-d) és gyűrűk (19a-d) keletkezése 

 

 A „P-7-láncok“ két típusából egy-egy vegyület (17a, 18b) kristályszerkezetét határoztuk 

meg. A terminális P–P távolságok (2.1773–2.1947 Å) az egyszeres P–P kötéshosszak 

tartományának alsó határára esnek, míg az ilides P–P kötések hossza (2.1320–2.1378 Å) 

rövidebb és részleges kettőskötés jellegre utal. A krisztallográfiai adatok alapján mindkét új 

molekula a kiindulási ilidekhez, tBu2P–P=P(tBu2)Me (8), illetve tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)Me 

(9) hasonló szerkezetetű. 31P NMR spektrumok alapján valamennyi „P-7-lánc“ hasonló 

kötésszerkezetű oldatban, mint szilárd állapotban. A különböző csatolási állandók (terminális 

JPP ~290 Hz, ilides JPP ~600 Hz) erősen eltérő kötéseket jeleznek a molekulában. 

 Érdemes kiemelni, hogy a 17a–d „P-7-láncok“ két azonos konstitúciójú 

aszimmetriacentrumot tartalmaznak (terminális P-atomok). Ha ezek konfigurációja ellentétes, 

a híd P-atom (CH2–P–CH2) egy pszeudocentrum. Ennek megfelelően négy sztereoizomer lánc 

létezik, de csak három diasztereomer (RR és SS enantiomerpár) jelei figyelhetők meg a 31P 

NMR spektrumban, amelyek erősen átlapolnak. Iteráció segítségével kapott optimalizált 

csatolási állandók segítségével tudtuk az egymással átfedésben levő multipletteket szimulálni 

és spektrumokat kiértékelni. 
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 A 19a–d vegyületek 31P NMR vizsgálata alátámasztja a gyűrűk keletkezését. Az eltérő  

P–P csatolási állandók (egyszeres kötés: JPP 190–287 Hz, ilides kötés JPP 500 Hz körül) azt 

mutatják, hogy az ilides szerkezet jelen van, de a P–P kötések közötti különbség nem olyan 

jelentős, mint a láncoknál. Kristályszerkezetét sajnos csak a 19b oxidációs termékének,  

[H2C–P(tBu2)=P–P(tBu)(O)–P(tBu)] tudtuk meghatározni. 

 

 

3. Tézis 
 

A tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)Me ilid C2Cl6-nal való halogénezésével új funkciós csoportot 

alakítottunk ki a terminális foszforatomon. A keletkezett Cl(tBu)P–P=P(tBu2)Me 

vegyület LiP(SiMe3)2-dal, illetve LiPEt2-dal reagálva P4-láncokat eredményezett, 

amelyekben az ilides szerkezet megmaradt. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Sattler, E.; Krautscheid, H; Matern, E; Fritz, G; 

Kovács, I.* Formation and reactions of the CH2Li-derivatives of tBu2P–P=P(CH3)tBu2 

and (Me3Si)tBuP–P=P(CH3)tBu2. Z. Anorg. Allg. Chem. 2001, 627, 186-193. (H3) 

 

 

4. Tézis 
 

A tBu2P–P=P(tBu2)Me és tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)Me ilidekben a PMe-csoport 

protonjainak aciditása lehetővé tette ezek deprotonálását nBuLi-mal. Az így keletkezett 

tBu2P–P=P(tBu2)CH2Li és tBu(SiMe3)P–P=P(tBu2)CH2Li vegyületek diklór-

foszfánokkal (RPCl2, R = Ph, Me, NEt2, tBu) „P-7-láncokat“ képeztek primer 

termékként, amelyekben két ilides egységet egy CH2–P–CH2-híd köt össze. A szililezett 

metanid esetében a láncok mellett P4CH2-gyűrűk is keletkeztek. Oldat 31P NMR mérések 

és egykristály röntgenszerkezeti vizsgálatok azt mutatják, hogy két ilid-molekularész 

összekapcsolása egy CH2–P–CH2-egységen keresztül, nem befolyásolja jelentősen a 

kötésrendszert. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemények: Sattler, E.; Krautscheid, H; Matern, E; Fritz, G; 

Kovács, I.* Formation and reactions of the CH2Li-derivatives of tBu2P–P=P(CH3)tBu2 

and (Me3Si)tBuP–P=P(CH3)tBu2. Z. Anorg. Allg. Chem. 2001, 627, 186-193. (H3); 

Matern, E.; Anson, C. E.; Baum, E.; Sattler, E.; Kovács, I.* Phosphanyl-phosphinidene-

Phosphoranes: A Study on Building and Decomposition of Phosphorus-Rich Chains with 

Two Ylidic Moieties, Eur. J. Inorg. Chem., 2020, 1311–1318. (H4) 
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https://m2.mtmt.hu/api/publication/2639540
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2639540
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31331340
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31331340
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31331340
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3.  Hiperkoordinált szilíciumorganikus vegyületek 

 

A szilícium, mint a periódusos rendszer 14. csoportjának eleme, leggyakrabban 

tetrakoordinált, de ismertek penta-, hexa- vagy akár heptakoordinált szilíciumorganikus 

vegyületek is.11 Ezek a magasan koordinált vegyületek komplexeknek tekinthetők, amelyekben 

egy- vagy többfogú ligandumok kapcsolódnak a szilíciumhoz, így többnyire ionos, ritkábban 

semleges molekulák képződnek. A következő fejezetben ezen a területen elért néhány 

eredményemet mutatom be. 

 

3.1.  Szilatránok 

 

A szilatránok semleges pentakoordinált szilíciumorganikus vegyületek, amelyek első 

előállításáról Frey és munkatársai számoltak be.12 Azóta számos cikk jelent meg ezek 

szintéziséről, szerkezetéről, reaktivitásáról és biológiai aktivitásáról. Az utóbbi időben a 

szilatránokkal kapcsolatos kutatások elsősorban a molekulák alkalmazhatóságára 

összpontosítanak az anyagtudomány, az orvostudomány és a mezőgazdaság területén. Egyes 

származékok tumorellenes, rákellenes, antibakteriális, gyulladáscsökkentő, stimuláló hatást 

mutatnak, továbbá a vetőmag csírázására is pozitív hatást gyakorolnak.13 

 A szilatránok a triciklusos ketrecszerű „atránok” csoportjába tartoznak RM(OCH2CH2)3N 

általános képlettel, amelyek intramolekuláris datív kötést tartalmaznak a nitrogén és a másik 

hetroatom (M) között (9. ábra). A szilatránok szénanalóggal nem rendelkező bioaktív 

vegyületek. Legfontosabb szerkezeti jellemzőjük a d(Si–N) távolság. Ennek a viszonylag 

gyenge, könnyen deformálható koordinációs kötésnek a hossza és erőssége a szilíciumhoz 

axiális helyzetben kötött R csoport elektronikus tulajdonságaitól függ. A szilatránok a 

gyűrűkben is szubsztituálhatók, így keletkeznek a trimetil-szilatránok és karbaszilatránok 

(9. ábra). A gyűrűk felépítése szintén erős hatást gyakorol a Si–N kölcsönhatásra, ami, úgy 

tűnik, sok fontos kémiai és biológiai tulajdonságért felelős. 
 

 
9. ábra.  Szilatrán származékok 

 

 Több új alkil-, aril-, alkoxi- és ariloxi-3,7,10-trimetilszilatránt és karbaszilatránt 

állítottunk elő és ezeket karakterizáltuk. Az ariloxi-származékok az irodalomból nem ismertek, 

elállításukra az alkoxi-származékoknál használt eljárás nem volt alkalmas, ezért a fenoxi-

trimetil- és fenoxi-karbaszilatránokat a következő reakciók szerint szintetizáltuk (2,3): 
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 A metil szubstituensek bevitele a szilatrán gyűrű 3, 7  és  10-es szénatomjaira 

diasztereomerek keverékéhez vezet (10. ábra). A szimmetrikus diasztereomer C3, míg az 

aszimmetrikus izomer csak C1 szimmetriával rendelkezik. Az elméleti izomer arány:  

sym : asym = 1 : 3. A fenil- (20) és p-tolil-származékok (21)  diasztereomerjeit HPLC-vel el 

tudtuk választani és a 20szim, 20aszim és 21szim vegyületek szerkezetét egykristály 

röntgendiffrakcióval meghatároztuk. (Az aszimmetrikus 21aszim izomer kristályszerkezetét már 

korábban publikáltuk.14) 

 
10. ábra.  3,7,10-trimetilszilatránok aszimmetrikus (bal) és szimmetrikus (jobb) diasztereomerjei 

 

Mindhárom kristályszerkezet centroszimmetrikus, az aszimmetrikus egység a 20szim és 

20aszim esetében két független molekulát tartalmaz, míg a 21szim esetében csak egyet. Az 

intramolekuláris Si–N kötések hossza 2,14–2,22 Å tartományba esik. A 21 p-tolil-származék 

esetében a gyűrű 3,7 és 10-es C-atomján történt metil-szubsztitúció a Si–N kötés jelentős 

hosszabbodásához vezetett a nem szubsztituált szilatránhoz képest. Ez a hatás nem figyelhető 

meg a fenilszármazéknál (1. táblázat). 

 

    1. táblázat  Si–N kötéshosszak szilatránokban 

Ph-Silatrana 20sym
b 20asym

b p-Toly-Silatran 21sym 21asym 

: 2,193(5)15a    

: 2,156(4)15b   

: 2,132(4)15c   

2,155(1)  

2,164(1) 

2,144(3)  

2,182(3) 

2,167(1)14  

2,171(1)14 
2,223(2) 2,236(2)14 

        a, ,  : krisztallográfiailag különböző formák; b a két független molekula az aszimmetrikus egységben 

 

 A vázban nem helyettesített szilatránoknál összefüggést találtak a Si–N kötéshossz és a 

szilíciumatomnak a hozzá kapcsolódó három pszeudo-ekvatoriális oxigénatom síkjából való 
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elmozdulása között (Si). Rövid datív kötések koplanárisabb SiO3-egységhez vezetnek.16 A 20 

és 21 diasztereomerek újonnan meghatározott szerkezeteire is érvényes ez a szabály. 

 Valamennyi új szilatrán vegyületet 1H, 13C és 29Si NMR spektroszkópiai vizsgálatokkal 

karakterizáltunk. A trimetil-szilatránok esetében a diasztereomerek keletkezése komplex 1H és 
13C NMR spektrumokat eredményezett. A sztereoizomerek szétválasztása lehetővé tette, hogy 

a spektrumokban megjelenő jelcsoportokat hozzárendeljük a különböző proton és szén 

magokhoz, illetve a diasztereomerekhez. Valamennyi szilatránra jellemző, hogy a 29Si NMR 

jelek nagymértékű eltolódást mutatnak a nagy térerő irányába a hasonlóan szubsztituált, 

tetrakoordinált szilíciumot tartalmazó RSi(OEt)3 szilánokhoz képest, ami egy fontos bizonyíték 

a szilícium pentakoordinációjára szilatránokban. A szilíciumon levő elektronegatívabb 

szubsztituensek a nagyobb térerő irányába erősebb eltolódást okoznak; a legerősebb hatást a 

fenoxi-származékok esetében figyeltük meg. Az egyik ekvatoriális oxigén cseréje 

metiléncsoportra a vártnak megfelelően erős eltolódáshoz vezetett a kisebb térerő irányába 

(2. táblázat). 

 

         2. táblázat  Néhány szilatrán származék 29Si NMR kémiai eltolódása 

 R Szilatrán 

3,7,10-Trimetil-szilatrán 

Karbaszilatrán 
szim aszim 

 CH3 –65,7 –66,3 –64,3 –29,1 

 C6H5 
–80,5 –83,8 –81,4 –45,6 

 CH3O –95,4 –96,7 –94,9 –63,1 

 C6H5O –99,3 –98,4 –96,7 –67,6 

 

 

5. Tézis 

 

Sikeresen szintetizáltuk a fenoxi-3,7,10-trimetil- és fenoxi-karbaszilatránokat, amelyek 

az ariloxi-származékok első képviselői. A fenil- és p-tolil-3,7,10-trimetilszilatránok 

sztereoizomerjeit HPLC-vel elválasztottuk és a kristályszerkezetüket meghatároztuk. Az 

intramolekuláris Si–N kötéshosszak 2,14–2,22 Å tartományba esnek. 1H, 13C és 29Si 

NMR vizsgálatok mutatják mind a szilíciumon levő szubsztituensek, mind a gyűrűben 

történő szubsztitúció hatását a mért magok kémiai eltolódására. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Kovács, I.; Matern, E.; Sattler, E.; Anson, C. E.; 

Parkányi, L. The synthesis, crystal structures and NMR spectroscopic investigation of 

3,7,10-trimethylsilatranes and carbasilatranes. J. Organometall. Chem. 2009, 694, 14-20. 

(H5) 

 

 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10009683
https://m2.mtmt.hu/api/author/10002382
https://m2.mtmt.hu/api/publication/1218020
https://m2.mtmt.hu/api/publication/1218020
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3.2.  Szilícium komplexek 1,3-difenilpropán-1,3-dionáto ligandumokkal 

 

 Korábban beszámoltunk egy germánium komplexről, amelyben három CF3-csoport és 

egy kétfogú 1,3-difenilpropán-1,3-dionáto ligandum kapcsolódik a germániumhoz.17 DFT 

számítások szerint egy hasonló pentakoordinált szilícium komplex három CF3-szubsztituinssel 

és egy acetilacetonáto ligandummal stabilabb lehet, mint a tetrakoordinált szerkezet. Felmerül 

a kérdés, hogy lehetne-e egy hiperkoordinált szerkezetet három elektronegatív EtO-csoporttal 

és egy 1,3-dionato ligandummal stabilizálni? Kvantumkémiai számítások azt mutatták, hogy a 

tetrakoordinált szerkezet csak kissé előnyösebb a pentakoordináltnál. A számolt kis 

energiakülönbség arra ösztönzött bennünket, hogy megpróbáljuk a trietoxi-(1,3-difenilpropán-

1,3-dionato)-szilícium komplexet előállítani. 

 Az első kísérletben (EtO)3SiCl és 1,3-difenilpropán-1,3-dion (későbbiekben diketon) 

ekvimoláris mennyiségét reagáltattunk Et3N savmegkötő jelenlétében toluolban. 4 óra 

reakcióidő után a Et3N·HCl csapadékot kiszűrtük az elegyből, az illékony komponenseket 

vákuumban eltávolítottuk és a maradékot NMR spektroszkópiával vizsgáltuk. 29Si NMR 

felvétel alapján a következő termékek keletkeztek: (EtO)4Si ( = –81,8 ppm), egy vegyület 

tetrakoordinált szilíciummal (22,  = –90,2 ppm) és egy hexakoordinált szilíciumvegyület (23, 

 = – 178,8 ppm, jellemző eltolódás a nagy térerő irányába SiO6-vázat tartalmazó 

vegyületeknél18) (11. ábra). A 23 vegyületet tisztán izoláltuk és dietil-éterből kristályosítottuk. 

Az egykristály röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat igazolta egy új, semleges hexakoordinált 

vegyület keletkezését, amiben a szilíciumcentrumhoz két etoxicsoport és két kétfogú -

diketonáto ligandum koordinálódik. A két etoxicsoport cisz helyzetben van, oxigénatomjaik 

erős kötésekkel kapcsolódnak a szilíciumhoz. Ehhez képest a deketonáto ligandumok és a 

szilícium alkotta hattagú gyűrűkben levő Si–O kötések jelentősen megnyúltak és ugyanabban 

a gyűrűben csak kismértékben különböznek egymástól. 

 Annak érdekében, hogy megértsük a hexakoordinált termék képződését, tovább 

vizsgáltuk a reakciót. Egy újabb reakcióban a (EtO)3SiCl-t 50% feleslegben reagáltattuk a 

diketonnal és a Et3N·HCl-ot már egy óra múlva eltávolítottuk a reakcióelegyből. Ekkor a 22 

vegyületet kaptuk főtermékként. Az oldat kismennyiségben tartalmazott nem reagált 

(EtO)3SiCl-t, azonban nyomokban már megjelent a 23 és (EtO)4Si. Ez a viselkedés azt mutatja, 

hogy 23 egy gyors folyamatban keletkezik 22-ből. 

 Megismételtük az első kísérletet {(EtO)3SiCl : Diketon 1:1}, de a keletkező fehér 

Et3N·HCl csapadékot nem szűrtük ki 4 óra elteltével, ekkor egyre több halványsárga szilárd 

anyag kiválását figyeltük meg. A csapadékot kiszűrtük a reakcióelegyből és NMR 

spektroszkópiával vizsgáltuk. A 29Si NMR spektrumban (CDCl3 oldat) csak egyetlen jel jelent 

meg  = –191,8 ppm-nél, még inkább a nagyobb térerő irányába eltolódva, mint a 23 esetében, 

ami egy újabb hexakoordinált, SiO6-vázat tartalmazó szilícium komplex (24) keletkezését 

mutatja. Az EtO-csoport jeleinek hiánya a 1H és 13C NMR spektrumokban arra utal, hogy a 24 

komplexben a szilíciumatom három kétfogú -diketonáto ligandummal koordinált, ami egy 

ionos vegyületet eredményez (11. ábra). 
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11. ábra  (EtO)3SiCl és 1,3-difenilpropán-1,3-dion reakciója 

 

 A reakció oldószerének cseréje, toluol helyett a polárisabb diklórmetán használata, 

amiben a Et3N·HCl jobban oldódik, a reakcióelegy gyors sárgulásához vezetett. Ezt az oldatot 

egy óra reakcióidő után 1H és 13C NMR mérésekkel vizsgáltuk. Az NMR vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a reakcióelegy tartalmazza a 24 komplexet, (EtO)4Si-t, kevés nem reagált 

diketont és Et3N·HCl-ot, azonban a 22 és 23 jelei hiányoztak a spektrumokból. Az egykristály 

röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat alátámasztotta, hogy 24 egy ionos vegyület, amelyben a 

szilíciumhoz három kelátképző 1,3-difenilpropán-1,3-dionáto ligandum koordinálódik. 

 A kísérleti eredmények alapján a 23 és 24 komplexek úgy keletkezhetnek, hogy az EtO-

csoportokat további -diketonáto ligandumok helyettesítik. Ez viszont etanol keletkezéséhez 

vezet, ami egy gyors lépésben a még jelenlevő (EtO)3SiCl-nal (EtO)4Si-ná reagál. A 

melléktermékként keletkező Et3N·HCl felelős a protonálásért. A CH2Cl2-ban tapasztalt 

reakciósebesség növekedés magyarázható a savklorid jobb oldhatóságával, így ebben az 

oldószerben a protonálás könnyebb végbemegy. DFT számítások segítségével minden termék 

keletkezésére egy lehetséges reakciómechanizmust javasoltunk. 

 A 22 vegyület pentakoordinált izomerjét, amelynek stabilitása DFT számítások alapján 

alig kisebb, mint a tetrakoordinálté, nem tudtuk közvetlenül megfigyelni. A 22 13C NMR 

spektrumában azonban a kabonil-tartományban 174,5 ppm-nél csak egy jel jelenik meg, bár a 

dikatonáto ligandum két C(O)-csoportja nem ekvivalens a tetrakoordinált vegyületben. A 

második jel hiánya a két C(O)-egység gyors koordinációváltására utal, ami egy pentakoordinált 

állapoton keresztül történik. 
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6. Tézis 

 

Trietoxi-klórszilán és 1,3-difenilpropán-1,3-dion ekvimoláris reakciójában Et3N 

jelenlétében három különböző termék keletkezett: egy tetrakoordinált, ebből egy 

semleges és végül egy hexakoordinált szilíciumvegyület. A magasabb koordinációjú 

komplexek úgy képződnek, hogy az etoxicsoportokat fokozatosan -diketonáto 

ligandumok helyettesítik, amelyek kelátképzőként viselkednek. A reakciósor protonálást 

igényel, amit a Et3N·HCl végez, ezt követi az etanol eliminálódása, ami (EtO)4Si-ná 

reagál a még jelenlevő (EtO)3SiCl-nal. A reakciókörülmények helyes megválasztásával 

valamennyi termék szelektíven kinyerhető. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Szűcs, R.; Fekete, Cs.; Bombicz, P.; Rohonczy, J.; 

Kovács, I.*; Nyulászi, L.* Selectively Tunable Domino Reaction of 1,3-

Diphenylpropane-1,3-dione on the Ethoxy-Silicon Core. , Eur. J. Inorg. Chem., 2020, 

656-664. (H6) 

 

 

4.  Szilíciumtartalmú heterociklusok mint ligandumok komplex vegyületekben 

 

4.1.  1-Szilolil komplexek 

 

 Az első szendvics komplex, a ferrocén felfedezése óta számos metallocént szintetizáltak, 

amelyekben nemcsak a központi vasatomot helyettesítették más átmenetifémmel, de az aromás 

ciklopentadienil ligandumot (Cp) is módosították. Ezek a heterociklopentadienil analógok 

szénatomokon kívül más főcsoportbeli elemet is tartalmaznak, mint P, As, Sb. Mindössze 

három olyan metallocén ismert, amely szilíciumtartalmú ciklopentadienil (szilolil) ligandumot 

tartalmaz. Ezekben a Ru,19a Hf,19b, illetve Zr,19c komplexekben a szilolil gyűrű 5-

koordinációval kapcsolódik a központi fématomhoz. Egykristály röntgenvizsgálatok szerint a 

komplexek hajlított szendvicsszerkezettel rendelkeznek. Szintetizáltak lehetséges szilaferrocén 

prekurzorokat, amelyekben a szilolil ligandum 1 kötött a FeCp(CO)2 komplex fragmenshez. 

A kísérletek, hogy a karbonil ligandumok kiszorításával (melegítéssel, UV besugárzással) a 

megfelelő metallocénhez jussanak, eredménytelenek maradtak. 

 Kvantumkémiai számításaink szerint a szilolil gyűrű 2,5-helyzetében (C) levő SiMe3 

szubsztituensek jelentősen megnövelik a heterociklus aromás jellegét, ami hozzájárulhat a 

szilolil gyűrű 5 koordinációjához. Ezért reméltük, hogy 2,5-trimetilszilil-szubsztituált szilolok 

alkalmazásával a ferrocén analógok előállíthatók. Prekurzorként három 1-klór-szilolt (25–27) 

szintetizáltunk Tamao módszere21 szerint, és karakterizáltuk NMR spektroszkópiával. A 25 és 

26 klórszilolok és K[Fe(CO)2Cp] reakciója a 28, illetve 29 1-komplexeket eredményezte, míg 

27 nem reagált, valószínűleg a szilíciumon levő nagy térigényű tBu szubsztituens miatt 

(12. ábra). A komplexeket NMR spektroszkópiával vizsgáltuk. Az új komplexek 29Si NMR 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10042886
https://m2.mtmt.hu/api/author/10010383
https://m2.mtmt.hu/api/author/10011047
https://m2.mtmt.hu/api/author/10009683
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31194912
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31194912
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kémiai eltolódása (28:  = 82,6 ppm; 29:  = 55,5 ppm) abba a tartományba esik, mint a 

szilíciumon hasonlóan szubsztituált négyszeresen koordinált szilícium komplexeké. Ez a 

viselkedés arra utal, hogy a szubsztituensek változtatása a gyűrű -C-atomjain csak kis hatással 

van a 29Si NMR kémiai eltolódásra, míg a szilíciumhoz közvetlenül kapcsolódó helyettesítők 

jelentősen befolyásolják a leárnyékolást. Valamennyi vegyület (25–29) 1H és 13C NMR 

spektrumában szobahőmérsékleten megfigyeltük, hogy a szilolil gyűrű -C-atomjain levő 

fenilcsoportok orto- és meta-helyzetű protonjainak és szeneinek jelei kiszélesednek vagy 

felhasadnak. Ez gátolt rotációra utal. Hőmérsékletfüggő 1H és 13C NMR mérésekből 

(hőmérséklettartomány: 233–333K) meghatároztuk a koaleszcencia hőmérsékletet 

(Tc = 313 K), ami alapján a fenilcsoportok forgásának rotációs gátja 14,4 kcal/mol-nak adódott. 

 

 
 

12. ábra  28 és 29  1-Silolyl-Fe(CO)2Cp komplexek szintézise 

 

 A 28 és 29 komplexek röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálata alapján a szilíciumcentrum 

mindkét molekulában torzult tetraéderes geometriájú, a szilolil gyűrűben a kötéshosszak a 

szilolokra jellemző értékek. Figyelemreméltó, hogy a Fe–Si kötés 0,0597 Å-mel rövidebb a 28-

ban, mint a 29-ben, ami arra utal, hogy klórszubsztituens a szilíciumon erősíti a Fe–Si kötést. 

Kvantumkémiai számítások alapján ez a vas betöltött d-pályája és a szilíciumon levő * pálya 

kölcsönhatásának a következménye, ami a szilíciumon levő klórszubsztituens esetében erősebb, 

mint metilnél. Ez csökkenti a vasatom  visszadonálási képességét a CO ligandumra, ami 

tükröződik a mért (CO) vegyértékrezgések értékeiben (28: 2011, 1957 cm–1; 29: 1999, 1948 

cm–1). 

 A 28 és 29 szilaferrocénné való átalakítására tett kísérletek sikertelennek bizonyultak. 

Forrásban levő toluolos oldatban nem történt változás. A 29 n-hexános oldatának UV 

besugárzása a Fe–Si kötés hasadásához vezetett, és kismennyiségben keletkezett a dimer vas 

komplex, [FeCp(CO)2]2, továbbá bisz-szilol Si–Si kötéssel. A 28 esetében a szilolil gyűrű 

bomlását tapasztaltuk. A két komplex eltérő viselkedése magyarázható a Fe–Si kötések fent 

tárgyal különböző erősségével. 
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7. Tézis 

 

Előállítottunk két új 1-szilolil-FeCp(CO)2 komplexet, amelyeket NMR, IR 

spektroszkópiával és egykristály röntgendiffrakcióval karakterizáltunk. Hevítéssel vagy 

UV besugárzással ezeknek a 1-komplexeknek ferrocénanalóggá való átalakítása 

sikertelen volt. DFT számítások szerint a Fe–Si kötés megnövekedett erőssége lehet 

felelős a komplexek stabilitásáért. 
 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Fekete, Cs.; Mokrai. R; Bombicz. P; Nyulászi. L.; 

Kovács, I.* η1-silolyl-FeCp(CO)2 complexes. Is there a way to sila-ferrocene? J. 

Organomet. Chem. 2015, 799-800, 291-298. (H7) 

 

 

4.2.  5–Lítium-szilolid komplex 

 

A szilolid-anion izoelektronos az aromás ciklopentadienid-anionnal. A szilícium körüli 

kötésrendszer azonban piramisos, így a szilícium magányos elektronpárja nem tud a butadién 

egység -elektronrendszerével konjugálódni, ezért a szilolid-anion csak kismértékű 

aromásságot mutat. A szintén izoelektronos foszfol esetében azt tapasztalták, ha a foszforon 

nagy térkitöltésű, pl. szupermezitil szubsztituenst használnak, akkor a foszfol gyűrű planárisabb 

lesz (a foszfor körüli kötésszög összege 332o) és nő az aromássága. Kérdés, hogy a szilíciumon 

megfelelő szubsztituens alkalmazásával növelhető-e a gyűrű planáris jellege? Egy további 

tényező az ellenkation szerepe. Schleyer és munkatársai tanulmányozták a lítiumion hatását.22 

A számítások azt mutatták, hogy a gyűrű 5 koordinációja a lítiumhoz kedvező a planaritás 

szempontjából, következésképpen növeli az aromásságot. Ezen ismeretek és korábbi 

tapasztalataink alapján szintetizáltuk az első planáris 2,5-trimetilszilil-szilolid-aniont, amely 

nagyfokú aromásságot mutat. 

 A kívánt szilolid szintézisét a 13. ábra mutatja. 1,1-Diklórszilol reakciója MesLi-mal 

(MesBr és tBuLi reakciójával izolálás nélkül kaptuk) –78 oC-on THF-ben 1-klór-1-mezitil-

szilolt (30) eredményezett, amelyet izoláltunk és spektroszkópiásan azonosítottunk. A 30 szilol 

fém lítiummal szobahőmérsékleten a kívánt sziloliddá reagált. Dietil-éteres oldatból sárga, 

levegőre érzékeny kristályok váltak ki, amelyek alkalmasak voltak egykristály 

röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatra. 

 

 
 

13. ábra.  A  31 lítium-szilolid szintézise 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10045798
https://m2.mtmt.hu/api/author/10053375
https://m2.mtmt.hu/api/author/10010383
https://m2.mtmt.hu/api/author/10002008
https://m2.mtmt.hu/api/author/10009683
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2972164
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 A 31 komplex kristályai két független molekulát tartalmaznak az aszimmetrikus 

egységben. Mindkét molekulában majdnem planáris a gyűrű, a szilícium körüli szögek összege 

358,41o, illetve 356,8o, és a gyűrűkben a kötéshosszak is hasonlóak. A különbség csak a 

mezitilcsoportnak a szilolil-gyűrűhöz képesti torziós szögében van (88,6o, illetve 59,0o). A 

gyűrű Si–C kötéseinek hossza (1,796(5) Å és 1,784(5) Å) szignifikánsan rövidebb, mint egy 

egyszeres kötés (1,87–1,89 Å), ami Si=C kettőskötés jellegre utal. A C–C kötések hossza 

meglehetősen kiegyenlített (C–C: 1,455(6) Å; 1,451(6) Å; C– C: 1,417(6) Å), azonban 

fontos jellemző, hogy a C– C távolság rövidebb, mint az C–C távolságok. Ez szokatlan 

az öttagú heterociklusok esetében, azonban összhangban van a számított eredményekkel.23 

 Az NMR vizsgálatok is bizonyítják az aromásságot. A 29Si NMR mérések a gyűrű-Si 

jelének (65,7 ppm) erős eltolódását mutatják a kis térerő irányába összehasonlítva a kiindulási 

30 sziloléval (17,0 ppm), míg a gyűrű-C-atomok jeleinek a nagy térerő irányába való erős 

eltolódása a megnövekedett delokalizációra utal. A gyűrű  helyzetű fenil szubsztituensei 

sztérikus okból merőlegesek a gyűrű síkjára. Ez érzékennyé teszi az orto-helyzetű protonokat 

az esetleges gyűrűáram hatására. Valóban, a 31 és 30 vegyületeket összehasonlítva, a 31-ben 

az orto-helyzetű protonok 1H NMR jele jelentősen eltolódik a kisebb térerő irányába. A 31 7Li 

NMR kémiai eltolódása (–5,6 ppm, C6D6-ban) a 5-koordinált aromás félszendvics kontak-

ionpárokra jellemző tartományba esik, ami megfelel az aromás gyűrűáram jelenlétének. 

 A kvantumkémiai számítások eredményei, Bird-index, NICS értékek (Nuclear 

Independent Chemical Shift) összhangban vannak a kísérleti eredményekkel. 

 

 

8. Tézis 

 

Előállítottuk az első aromás lítium-szilolidot, amely a szilíciumon nagy térigényű 

mezitilcsoportot tartalmaz. Jellemeztük a vegyületet NMR spektroszkópiával és 

egykristály röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálattal. A szerkezeti paraméterek jelentős 

kötéshossz kiegyenlítődést mutatnak a gyűrűben. A mért NMR magok szintén nagyfokú 

aromásságra utalnak. 

 

A tézisponthoz tartozó közlemény: Fekete, Cs.; Kovács, I.;* Nyulászi, L.;* Holczbauer, 

T. Planar lithium silolide: aromaticity, with significant contribution of non-classical 

resonance structures. Chem. Comm. 2017, 53, 11064-11067. (H8) 
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