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Rövidítések jegyzéke 

 

ASE  Aromás Stabilizációs Energia 

ASS  Szilícum körüli kötésszög összeg 

Cp  ciklopentadienil 

Cp*  pentametil-ciklopentadienil 

diglim  bisz(2-metoxietil)-éter 

HOMA Aromásság Harmonikus Osszcillátor modellje 
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Bevezetés és célkitűzés 

 

Az öttagú heterociklusok jelentőségét nehéz túlbecsülni a kémiában, s közülük is 

kiemelten fontosak azok a telítetlen vegyületek (heterociklopentadiének), amelyek 

aromásak.
1
 Hat elektront tartalmazó rendszer kialakítására a 16. és 15. csoport magános 

elektronpárral rendelkező elemei alkalmasak. A 14. csoport általában négy vegyértékű 

elemei azonban csak anionos formában rendelkeznek konjugációra képes elektronpárral. A 

ciklopentadienid-anion, mely ugyan nem heterociklus, az öttagú aromás rendszerek 

alapmolekulájának tekinthető és komplexek ligandumaként rendkívűl jelentős iparilag is 

fontos katalitikus folyamatokban.
2
 Nitrogén- és egyes kéntartalmú aromás heterociklusok 

biológiai rendszerekben töltenek be fontos szerepet.
34

 A hat elektronnal rendelkező, de 

nem aromás foszfol, illetve a ciklopentadiénhez haszonlóan nem aromás szilol 

(szilaciklopentadién) konjugált rendszerek építőelemeként, például szerves félvezetők, 

OLED, OFET előállítására alkalmas anyagként jelentősek.
5–6

 A foszfol továbbá katalitikus 

tulajdonságú komplexek ligandumaként is ismert.
7
 

Az 1. ábrán felsorolt vegyületek közül a ciklopentadienid-anion és a pirrol 

aromásak, míg a foszfol, illetve a szilaciklopentadienid-anion (szilolid-anion) csak 

kismértékű aromásságot mutatnak a heteroatomok eltérő tulajdonságai miatt.
8 

Míg a 

periódusos rendszer második sorába tartozó elemek (C, N) hibridizációra képesek, addig a 

harmadik sor (és az alatta lévő sorok) elemei esetén az s és p pályák méretbeli különbsége 

miatt a hibridizáció csak kismértékű, és a magános elektronpárok számottevő s karakterrel 

és ezzel együtt a sík szerkezet kialakulásához vezető nagy gáttal rendelkeznek.
9
  

 

 
 

 
 

ciklopentadienid- 

anion 
szilolid-anion pirrol foszfol 

1. ábra   Öttagú telítetlen ciklusok (B3LYP/6-31+G*) szerkezete 

 

A szilolid-anion és a foszfol esetében a heteroatom körül a kötésrendszer piramisos 

elrendezésű, így a heteroatom s karakterű magános elektronpárja nem képes a butadién 

egység π-rendszerével konjugálódni, ami a vegyületek csökkent aromásságát okozza. 

Ugyanakkor a sík szerkezet, mely elsőrendű nyeregpont a potenciális energiafelületen, 
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számottevő aromássággal rendelkezik, amit a foszfol esetén Mislow tételezett fel NMR 

vizsgálatai során.
10

 Magának a sík szerkezetnek az aromásságát később elméleti 

módszerekkel is igazolták.
11

 A foszfol esetén a gyűrűn lévő helyettesítők megfelelő 

kiválasztásával befolyásolható a heteroatom „kilapultságának” mértéke. Így például a 

foszfor „piramisossága” nagy térkitöltésű helyettesítő segítségével csökkenthető, ezzel a 

nemkötő elektronpár p karaktere növekszik, lehetőséget adva a konjugáció és az aromás 

karakter növekedésére (az 1-szupermezitil-3-metilfoszfol az aromás vegyületekre jellemző 

elektrofil szubsztitúciós reakciókban is részt vesz).
12

 

Felmerül a kérdés, hogy növelhető-e a delokalizáció a szilolid-anion esetében is 

megfelelő helyettesítőkkel, és az így kapott vegyületek vajon milyen mértékben lesznek 

aromásak? (2. ábra) Amennyiben az aromás elektronrendszer kialakítható, lehetséges-e a 

ciklopentadienid-anionhoz hasonló szilolid-anionok és ezek átmenetifém komplexeinek 

előállítása?
13 

 

  

 

2. ábra   Átlapolás a piramisos és planáris szilolid-anion HOMO-jain 

 

Doktori munkám során egyrészt kvatumkémiai módszerekkel vizsgáltam a 

helyettesítők hatását a szilolid-anion szerkezetére és aromásságára, majd a kapott 

eredményeket felhasználva terveztem meg a kísérleti munkámat és végül sikerrel állítottam 

elő sík szerkezetű szilolid-anionokat és dianionokat, melyek számottevő aromásságot és 

egyúttal jelentős Si=C karaktert mutattak. A fentieken túl megkíséreltem a vegyületek 

ferrocéntípusú komplexeinek előállítását is.  



 

 

9 

 

1.   Irodalmi áttekintés 

 

1.1.   Aromásság 

 

Az aromásság fogalmát a benzolhoz és a benzol szerkezetének 1825-ös felfedezéséhez 

köthetjük. Kekulé a benzol szerkezetének ábrázolására egy hattagú gyűrűt javasolt, három 

kettős és három egyszeres kötéssel, melyek helyzete váltakozik a molekulában, vagyis a 

kettős kötések ciklikusan delokalizáltak.
14

 A benzol felfedezése után az előállított aromás 

vegyületek száma és azok érdekes, gyakran meglepő kémiai viselkedésével foglalkozó 

közlemények száma exponenciálisan növekedett. A molekulapálya (MO) elmélet 

felhasználásával Hückel az 1920-as években közölte az aromás vegyületekre vonatkozó 

szabályát, amely kimondja, hogy azok a sík, teljes mértékben telítetlen gyűrűs szénhidrogének 

lehetnek aromásak, amelyekben a delokalizált elektronrendszer (4n+2) π-elektront 

tartalmaz.
15

 Heteroatomokat tartalmazó gyűrűs vegyületek közül a tiofén és a pirrol eleget 

tesznek Hückel feltételének, így aromásak, míg a foszfol vagy a szilolid-anion nem. Utóbbi 

kettő kismértékű aromássága azonban nem elhanyagolható. Később ismertté váltak olyan 

telítetlen vegyületek (fullerének
16a

, transz[n]annulének
16b

), amelyek nem tesznek eleget az 

előbb említett feltételeknek, mégis aromás vegyületekre jellemző sajátságokat mutatnak, 

továbbá aromásságot tételeznek fel csak szigma kötéseket tartalmazó rendszerek (pl. 

ciklopropán) esetén is.
17

 Ennek megfelelően kísérletek történtek egy általánosan használható 

definíció megalkotására. Bár a mai napig nem sikerült az aromásságot általánosan 

megfogalmazni, a ma használatos definíció szerint annak a planáris, konjugált π-

elektronrendszernek az alapállapota mondható aromásnak, amely megfelel bizonyos 

energetikai, geometriai és mágneses követelménynek. Ezek részletezését és a belőlük 

származtatható leggyakoribb mérőszámokat a következő fejezetekben ismertetem.
18

 

 

1.1.1.   Geometriai paraméterek 

 

A hipotetikus ciklohexatriénben C-C egyszeres kötések (1,524 Å)
19

 és C-C kettős 

kötések (1,334 Å)
19

 váltakoznak, míg a benzol esetében a C-C kötések hossza közismerten 

azonos (1,398 Å)
19

. Ez a kötéshossz kiegyenlítődés jellemző az aromás vegyületekre, és 

mértéke alkalmas az aromásság számszerűsítésére.  
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A Jugl paraméter
20

 a csak C-C kötéseket tartalmazó vegyületek aromásságának 

leírására alkalmas geometriai paraméter. Értéke a következőképpen számítható ki: 
















i

nn 1

2

av

i
j

R

R
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225
1A       (1) 

ahol Aj a Jugl paraméter, n a vizsgált C-C kötések száma, Ri a kötés hossza, Rav pedig az n 

darab C-C kötés átlagos kötéshossza. Aj értéke 1 minden olyan vegyület esetében, ahol az 

összes kötéshossz azonos, és 0 az értéke a hipotetikus ciklohexatriénre. Heterociklusok 

esetében csak a C-C kötések figyelembevételével számítható ki az Aj értéke, vagyis a szén-

heteroatom kötéshosszak változását az egyenlet nem tartalmazza.  

 

Az Aromásság Harmonikus Osszcillátor modellje (HOMA)
21

 az átlagos kötéshosszak 

helyett a belőlük származtatható optimális kötéshosszakat alkalmazza, amely azon a 

megfigyelésen alapul, hogy benzolban a C-C kötéshosszak nem az egyszeres és kettős kötés 

hosszak átlaga, hanem annál valamivel rövidebbek. A számítás alapja, hogy az optimális 

kötéshossz az az érték, ahol az egyszeres kötéshossz értékre történő nyújtásához és a kettős 

kötéshossz értékéhez történő összenyomásához is azonos energiát kelljen befektetni.  

  3/2RR C-Copt CCR        (2) 

Az etán és etén molekulákban levő C-C kötéshosszakat helyettesítve a (2)-es képletbe, az 

Ropt-ra közelítőleg a benzol esetén mért kötéshosszat kapjuk (Ropt = 1,397 Å; Rbenzol = 1,398 

Å). Az Ropt felhasználásával a HOMA értékét a következőképpen számíthatjuk: 

 



i

n

iR
n

HOMA
1

2

optR1


    (3) 

Az α (= 98,98) egy empirikus érték, ami a HOMA értékét normalizálja 1-re, ha a molekulában 

minden kötés azonos az Ropt -mal, illetve 0-ra a hipotetikus ciklohexatrién esetében. 

 

HOMHED (HOMA for Heterocycle Electron Delocalizaton), azaz HOMA alkalmazása 

C-C, C-N, C-O, C-S, N-N, N-O és N-S kötéseket tartalmazó heterociklusokra. Ez esetben egy 

újabb geometriai paraméter bevezetése szükséges, amely kísérletileg meghatározott 

kötéshosszakból határozza meg a (2) egyenlet alapján az Ropt értékét az egyes kötésfajtákra, 

majd ebből a HOMA-nál már bemutatott (3)-as képlettel számszerűsíti az aromásságot.
22

 

 

A Bird-index
23

 az aromásság számszerűsítésére kötéshosszak helyett kötésrendeket 

használ, amellyel lehetőség nyílik a szén-heteroatom kötések figyelembevételére is. A 

kötésrendek és kötéshosszak közötti összefüggést adja meg az ún. Gordy képlet
24

 (4):
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b
R

a
N

2
       (4) 

ahol N a kötésrend, R a kötéshossz, a és b pedig paraméterek, amelyek kiszámíthatók tiszta 

egyszeres és kétszeres kötéshosszak ismeretében minden szén-heteroatom kötés esetében akár 

mért, akár kvantumkémiai számításokból nyert adatokból. A Gordy összefüggés segítségével 

bármely szén-heteroatomkötés kötésrendjét meg tudják határozni a referenciamolekulák 

kötéshosszaiból. A vizsgált gyűrűs vegyületben található kötések kötésrendjeinek szórásából a 

Bird-index a következő képlet (5) segítségével számítható: 











kV

V
1100I      (5) 

ahol V a kötésrendek szórása a vizsgált molekulában, Vk a kötésrendek szórása a hipotetikus 

nem aromás referenciamolekulában.
23

 (A benzolban például minden kötés azonos hosszúságú, 

tehát a szórás 0, így a Bird-index 100; a hipotetikus referencia ciklohexatriénben pedig a 

zárójelben látható tört értéke 1, vagyis a Bird-index 0.) Mivel az így számolt aromássági 

index függ a gyűrű méretétől, ezért alsó indexben jelölni kell a gyűrű pillératomjainak számát 

(I5, I6).
25

  

 Heterociklusok esetében talán a Bird-indexet használják a legelterjedtebben, mivel a 

legtöbb szén-heteroatom kötéshossz, és ebből a kötésrend könnyen meghatározható akár 

kísérleti adatokból, akár kvantumkémiai számítások segítségével.  

 

1.1.2.   Mágneses jellemzők 

 

Többek között az NMR spektroszkópiából is gyakran tárgyalt jelenség, hogy a 

homogén mágneses tér köráramot indukál az aromás vegyületekben, amely köráram a 

molekula körül a külső mágneses térrel ellentétes irányú mágneses teret hoz létre (3. ábra).  

 

3. ábra   Indukált köráram szemléltetése 

( – külső mágneses tér iránya,  aromás gyűrű körárama,  

indukált mágneses tér) 
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Az aromás rendszer kialakulása következtében a molekula mágneses szuszceptibilitása 

megnövekszik, amely egy mérhető és számítható mennyiség. A mágneses szuszceptibilitás 

változása (megfelelő referenciamolekulához képest) felhasználható az aromásság 

számszerűsítésére.
26 

A molekula mágneses tulajdonságait a már említett NMR spektroszkópia segítségével 

vizsgálhatjuk. A mérés során a molekulákat homogén mágneses térbe helyezve a magspinnel 

rendelkező atomok energiaszintjei felhasadnak, és egy rádiófrekvenciás mérőfejjel a két szint 

közötti energiakülönbség megmérhető. Ez az energiakülönbség a mag körüli eredő mágneses 

térrel arányos, ami a külső mágneses tér és az árnyékolási tényező szorzataként írható fel. 

σ)(1BB 0e       (6) 

Az árnyékolási tényező több tagból áll és tartalmazza az aromás köráram árnyékolását 

is. Mivel ezeket a tagokat külön-külön nem tudjuk megmérni, csak az eredő árnyékolási 

tényezőt, ezért a különböző heterociklusok aromásságát nem tudjuk a mért adatok 

segítségével korrekten összehasonlítani (hiszen a heteroatom változásával nemcsak a 

köráramból adódó tag fog változni). 

Lítium vegyületek esetében, ha a lítiumhoz aromás ligandum koordinálódik, a 

gyűrűáram miatt a 
7
Li NMR jelek jelentősen eltolódnak a nagyobb térerő irányába. 

Elméletileg ezzel a módszerrel össze lehetne hasonlítani a különböző aromás ligandumokat, 

ha azok lítiumhoz koordinálódnak. Azonban itt sem tudjuk figyelembe venni, hogy a 

koordináció során kialakuló kötések hogyan befolyásolják a lítium kémiai eltolódását, illetve 

sok vegyület esetében nem is alakul ki koordináció.
27

 

A kvantumkémia számítások segítségével a 
7
Li NMR mérésekhez hasonlóan próbálja 

az aromásság mágneses tulajdonságát számszerűsíteni, ugyanis számításos kémiai 

módszerekkel nemcsak a vegyületet alkotó atomok izotróp mágneses árnyékolását lehet 

meghatározni, hanem a gyűrű középpontjában elhelyezett ún. „szellematom”-ét is, amelynek 

mágneses árnyékolása leginkább a köráramból adódó tagot tartalmazza. Ennek a számított 

árnyékolási tényezőnek a negatívját nevezik NICS-nek (Nuclear Independent Chemical Shift), 

amelynek értéke aromás vegyületek esetén negatív (benzol: 10,6 ppm), antiaromás 

vegyületek esetén pozitív (ciklobutadién: +12,7 ppm), nem aromás vegyületek esetén pedig 

nulla közeli. A NICS értéket nemcsak a gyűrű síkjában, hanem a gyűrű síkjától adott 

távolságban is ki lehet számítni. Ez azért előnyös, mert így a -váz elektronikus hatásai 

kevésbé jelentkeznek. Kerek zárójelben tüntetik fel, hogy az adott értéket a gyűrű síkjától 
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milyen távolságban határozták meg.
28b

 Egy heteroatomot tartalmazó öttagú heterociklusok 

esetében ez az árnyékolási tényező érték jól korrelál más aromásságot jellemző 

mérőszámokkal (pl. ASE).
29

 

A mágneses árnyékolásnak a π-pályákból (NICSπ) vagy azoknak a gyűrűre merőleges 

komponenséből (NICSπzz) számolt kémiai eltolódás értékeket is elterjedten használják az 

aromásság összehasonlítására.
30

 Noha ez az utóbbi módszer tekinthető a legjobbnak, a 

különböző NICS értékek között jó korreláció mutatható ki, különösen akkor, ha rokon 

vegyületek (például öttagú heterociklusok) összehasonlításáról van szó. 

Az ismertetett módszerek közül munkám során az egyszerű NICS(0) vagy NICS(1) 

értéket alkalmaztam a legtöbb esetben. 

 

1.1.3.   Energetikai jellemzők 

 

Az aromás rendszer talán legfontosabb jellemzője, hogy energiája alacsonyabb, mint 

az izolált kettős kötéseket tartalmazó rendszer energiája. Az energiakülönbséget rezonancia- 

energiának (RE) nevezik.
31

 RE meghatározásának alapja, ha egy molekula szerkezetét több 

ún. rezonanciaszerkezet együtt tudja csak leírni, akkor a valós szerkezet a hipotetikus Lewis 

szerkezetek lineáris kombinációjaként adható meg. A lineáris kombinációval kapott energia 

mindig alacsonyabb, mint bármelyik Lewis szerkezet energiája, és ennek a két energiának a 

különbsége a rezonanciaenergia. Ezt az energiaértéket VB számításokkal meg lehet határozni, 

azonban már a benzolra számított RE érték is nagymértékben változik a számításnál 

figyelembe vett rezonanciaszerkezetek számával. 

A benzol rezonanciaszerkezeteire a 4. ábrán láthatunk példát: az első szerkezet a 

Kekulé féle mezomerszerkezet, a másodikat Dewar szerkezetnek nevezik, melyből 3 félét lehet 

felírni és kb. 6% a részesedésük a lineáris kombinációban. Az alsó két gyűrű példa az ionos 

szerkezetekre, amelyeknek bár egyenként csak kismértékű a hozzájárulásuk a lineáris 

kombinációhoz, nagy számuk miatt a szerepük nem elhanyagolható.
32

 

 

 

4. ábra   A benzol rezonanciaszerkezetei 
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Az RE értéket mérésekkel is próbálták meghatározni, ahol a benzol égéshőjéből 

kivonták az etán és etilén égéshőjéből számított C–C és C=C kötések járulékát, illetve a 

metán égéshőjéből meghatározott C–H kötés égéshőjét. A kapott 36 kcal/mol energiaérték 

közel azonos a más módszerrel (benzol hidrogénezésének reakcióhőjéből) kapott értékkel.
33

 

Az MO elmélet elterjedésével a klasszikus VB elméleten alapuló rezonancia- 

energiaszámítások (HRE,
15

 DRE,
34

 HSRE
35

) háttérbe szorultak és előtérbe kerültek az 

izodezmikus
36

 és homodezmotikus
37

 reakciók energiaváltozásán alapuló mérőszámok. 

(Izodezmikus azt jelenti, hogy a reakcióegyenlet mindkét oldalán a kötések száma azonos, 

míg homodezmotikus esetben a C-H kötések és a különböző hibridállapotú szenek száma is 

azonos). Ezeket az úgynevezett Stabilization Energy (SE) értékeket például az 1. táblázatban 

szereplő egyenletekkel lehet megadni, amiből jól látszik, hogy a választott referencia- 

szerkezetektől a kapott értékek nagymértékben függenek. 

 

1. táblázat   Különböző egyenletekkel meghatározott SE értékek (kcal/mol) benzolra 

B3LYP/6-311+G** szinten.
18

 

Reakcióséma SE
a
 

1 

 

66,9 

2 

 

23,2 

3 

 

33,6 

4 

 

32,4 

5 

 

33,2 

 
a
[kcal/mol]  
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Az első egyenletben például a kettős kötések között már a butadién egységekben is 

kialakuló konjugációs stabilizációt is hozzáadjuk az aromás stabilizációhoz, míg a 2. és 3. 

egyenlet esetén az esetleges gyűrűfeszültségből adódó energiatagot nem tartalmazza az 

egyenlet (ennek szerepe a benzolnál csekély, de más gyűrűtagszámnál, heteroatomok esetén 

mindez számottevő lehet). A 2. és a 3. egyenlet közötti eltérést a butadién syn–anti 

konformációs energiakülönbsége eredményezi. A 4. (ASE)
38

 és 5. (ISE)
39

 egyenletek 

pontosabban írják le a SE értékét, hiszen mind a gyűrűfeszültség, mind a kettős kötések között 

kialakuló konjugáció energiáját jobban kompenzálják. 

Öttagú heterociklusok esetében az 5. ábrán látható ASE
40

 és ISE
41

 egyenletek 

használata adja azt az eredményt, ami magát az aromássággal együtt járó stabilizációt 

jellemzi. 

 

 

5. ábra   Öttagú heterociklusokhoz használt ASE és ISEc egyenletek 
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1.2.   Öttagú heterociklusok aromássága 

 

Egy magános elektronpárral rendelkező heteroatomot tartalmazó öttagú telítetlen 

gyűrűs vegyület a benzolhoz hasonlóan hatelektronos π-elektronrendszerrel rendelkezik. A 

különböző heteroatomok magános elektronpárjai azonban más-más mértékben képesek 

konjugálódni, ezért az öttagú heterociklusos vegyületek aromásságának mértéke nagyban 

függ a heteroatomtól, ahogy ez a 2. táblázatban feltüntetett mérőszámokból is látszik. 

2. táblázat   Öttagú heterociklusok Bird-index (I5), NICS(0) és 

ISE értékei 

Vegyület I5 NICS(0)
a
 ISE

b
 

 

 
ciklopentadienid-anion 

 

100
23

 13,4 

 
szilolid-anion 

 

 7,0 

 
pirrol 

 

73
41

 13,6
41

 
41


 
foszfol 

 

46
41

 5,3
41

 
41


 
furán 

 

48
41

 
41

 
41


 
tiofén 68

41
 

41
 

41


a
[ppm]; 

b
[kcal/mol] 

A bevezetőben már említettem, hogy a ciklopentadienid-anion tekinthető az aromás 

öttagú gyűrűs rendszerek alapmolekulájának, amit az aromássági mérőszámok is 

alátámasztanak. A szilolid-anionok aromássága a ciklopentadienid-anionhoz képest csekély, 

melynek okait a korábban részletesebben vizsgált foszfol tárgyalása kapcsán fogom 

bemutatni. 
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A pirrol esetében az elméleti számítások és a kémiai viselkedés is jelentős 

aromásságot mutatnak, aminek az oka az, hogy a pirrol gyűrű sík szerkezetű, a nitrogénatom 

körül planáris a kötésszerkezet.
28,42

 A foszfol esetében azonban nem beszélhetünk számottevő 

aromásságról, mivel a foszfor körüli kötésszerkezet piramidális, és a kilapításához szükséges 

energiát (a foszfin (PH3) inverziós gátja mintegy 35 kcal/mol) a delokalizáció okozta 

stabilizáció már nem tudja fedezni.
42,43

 

A furán és a tiofén is aromásak, hiszen ebben az esetben a heteroatom piramisos 

kötésszerkezetének problémája nem jelentkezik. A furán kevésbbé aromás, mint a pirrol vagy 

a tiofén, azonban a pirrol és tiofén aromásságának összehasonlítása a mai napig nem 

megoldott, a különböző aromássági mérőszámok néha egymástól eltérő eredményeket 

szolgáltatnak, míg a furán mindkettőjükhöz képest kisebb aromássággal rendelkezik.
44

 

A 2. táblázat adataiból azt is megfigyelhetjük, hogy bár sem a foszfol sem a szilolid-

anion nem rendelkezik nagyfokú aromássággal a már említett piramisos elrendezés miatt, a 

feltüntetett mérőszámokból látszik, hogy ezeknek a vegyületeknek az aromássága nem 

elhanyagolható. 

Ahogy már a bevezetőben említettem, a gyűrűn lévő helyettesítők befolyásolhatják az 

aromásságot elektronikus vagy sztérikus hatások segítségével. Előbbire példaként a 2,5-

borilfoszfol említhető, melynek kilapításához szükséges számított energia (8,4 kcal/mol) 

mintegy fele az alapmolekulának.
11

 Kísérletileg Keglevich Györgynek és Louis Quinnek 

sikerült egy számottevően kilapított kötésszerkezetű foszfort tartalmazó foszfolt előállítani 

(foszfor körüli kötésszög összeg: 332
o
) a foszforatomon nagy térkitöltésű szupermezitil 

helyettesítőt használva, amelynek eredményeképpen a molekula aromássága növekedett 

(Bird-index: 56,5).
12

 

 

1.3.   A szilaciklopentadienid-anionok és dianionok szerkezete és 

aromássága 

 

A szilol (1) szilíciumán lévő egyik hidrogénatomot protonként lehasítva formálisan 

levezethetjük a szilolid-aniont (2), ami a ciklopentadienid-anionnal (3) izoelektronos 

molekula. Ha a szilíciumon lévő mindkét protont eltávolítjuk, akkor a szilolid-dianionhoz (4) 

juthatunk, ami a foszfolid-anionhoz (5) és a tiofénhez hasonlóan aromás molekula (6. ábra).
45
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6. ábra   Szilolid-anion és dianion formális levezetése 

 

A dianionban a szilícium körül nem alakul ki piramisos állapot, így az egyik nemkötő 

elektronpár megfelelő konjugációt tud kialakítani a gyűrű kötésrendszerével. A 

következőkben az irodalomból eddig ismert szilolid-anionokkal és dianionokkal kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket összegzem. 

 

1.3.1.   Szilolid-dianionok 

 

Az első dianiont 1,1-dikloro-2,3,4,5-tetrafenilszilolból (6) fémnátriummal állították 

elő (7. ábra). A termék 
13

C NMR kémiai eltolódásaiból hibásan azt feltételezték, hogy a 

negatív töltés a szilíciumon lokalizálódik, hiszen a kiindulási vegyülethez képest a dianion 
13

C 

NMR kémiai eltolódás értékei alig változtak.
46

 

 

 

 

 

 

6  7 

(
13

C) = 154,8 ppm  (
13

C) = 153,7 ppm 

(
13

C) = 136,8 ppm  (
13

C) = 130,9 ppm 

 

7. ábra   Dinátrium-tetrafenilszilolid (7) előállítása 

 

Később sikerült a lítiumszármazékot (8) is előállítani és karakterizálni. A 8-as szilolid-

dianion 
29

Si NMR jelének nagymértékű eltolódása a kisebb térerő irányába (8. ábra) arra utal, 

hogy az aromás rendszer kialakulása során a negatív töltés a gyűrűben delokalizálódik.
47

 



 

 

19 

 

(Hasonló jelenség tapasztalható a foszfolid-anionok esetében a 
31

P NMR kémiai eltolódás 

változása során.
45

) 

 

 

 

 
 

  

(
13

C) = 154,8 ppm  (
13

C) = 151,2 ppm 

(
13

C) = 136,8 ppm  (
13

C) = 129,7 ppm 

(
29

Si) = 6,8 ppm  (Si) = 68,5 ppm

 

8. ábra.   Dilítium-tetrafenilszilolid (8) előállítása 

 

Az aromásság kialakulását az egykristály röntgendiffrakcióval meghatározott 

szerkezeti adatok is alátámasztották, ahol a gyűrűben lévő C-C kötések hossza az aromás 

vegyületekre jellemzően közel azonos volt (9. ábra).
48

 

 

 

9. ábra   Dilítium-tetrafenilszilolid (8) 
 
röntgendiffrakciós szerkezete; a hidrogének nincsenek 

feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: Si(1)C(1) 1,850(3); Si(1)C(4) 1,840(3); C(1)C(2) 1,448(4); 

C(2)C(3) 1,430(4); C(3)C(4) 1,426(4). 

 

A mérési eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a dianionok 

nagyfokú aromássággal rendelkeznek, és ezt Schleyer és munkatársai által közölt számításos 

kémiai eredmények is alátámasztották. Az aromás rendszer kialakulása során a gyűrű- 

szilícium 
29

Si
 
NMR jelének jelentős kisebb térerő irányába történő eltolódása (downfield), és a 
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gyűrűben lévő szenek kismértékű ellentétes irányú (upfield) változása figyelhető meg, amit 

szintén igazoltak a számítási eredmények.
49

 Ezt a töltéseltolódást (charge transfer) további 

szilolid-dianionok NMR adatai is alátámasztották (3. táblázat). Az egyetlen kivételt egy 

polikondenzált rendszer, a 16 szilafluorén-dianionja jelenti, azonban itt az öttagú gyűrű a Clar 

szabály szerinti nem aromás pozícióban helyezkedik el.
50
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3. táblázat   A 
29

Si és 
13

C
 
NMR kémiai eltolódások változása a szilolid-dianionok kialakulása során

Reakcióséma   Irod. 

 


29

Si)
a
 

13
C)

b
  

9 

8,1 
10 

29,7 
9 

138,1 
10 

129,4 
51 

Δ() = 

21,6 

Δ() = 

8,7 
 

 


29

Si)
a
 

13
C)

b
  

11 

8,3 
12 

25,0 
11 

143,1 
12 

138,8 
52 

Δ() = 

16,6 

Δ() = 

4,2 
 

 


29

Si)
a
 

13
C)

b
  

13 

5,9 
14a 

29,2 
13 

143,5 
14a 

140,5 
53 

Δ(a) = 

23,3 

Δ(a) = 

3,0 
 

 


29

Si)
a
 

13
C)

b
  

15 

6,8 
16 

–1,1 
15 

139,0 
16 

149,9 
52 

Δ() = 

7,9 

Δ() = 

10,9 
 

a
[ppm]; 

b


13
C) = (C) +C)) / 2, [ppm].
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1.3.2.   Szilolid-monoanionok 

 

Az elektronkorrelációt is figyelembe vevő elméleti számításokat korábban csak az 

alapmolekulára végeztek el. Az MP2/6-31+G** szinten kapott eredmények azt mutatták, 

hogy a kötésrendszer a szilícium körül a szilolid-anionban jóval „laposabb” (a szilícium 

körüli kötésszög összeg 321,6
o
), mint az azonos módszerrel számolt SiH3


 (289,3

o
) esetében. 

A szilolid szilíciumán lévő hidrogén inverziójához szükséges energia is jóval alacsonyabb 

(3,8 kcal/mol), mint a SiH3
–
 esetében (26 kcal/mol HF/6-31G*) sőt még a foszfolhoz (17,2 

kcal/mol MP2/6-31G*) képest is. Bár a két molekula (szilolid és foszfol) összehasonlítása 

kézenfekvő, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szilolid-anion esetében az ellenionnak is 

nagy szerepe lehet a szerkezet kialakításában. A lítium ellenionnal számolt szerkezet esetében 

a delokalizáció további számottevő növekedést mutat például a szilícium körüli kötésszög 

összeg változásában (321,6
o
-ról 340,2

o
-ra), vagy a C-C kötéshosszak kiegyenlítődésében (10. 

ábra). A η
5
-lítium-szilolid aromássága a η

5
-lítium-ciklopentadienid aromásságának kb. 80%-a 

a számolt ASE értékek alapján.
54

 

 

 

10. ábra   Szilolid-anionok számolt szerkezete (MP2/6-31G**) 

(A kötéshosszak Å-ben, a kötésszögek fokban értendők) 

 

 A fenti eredményekkel nincs összhangban, hogy az eddig ismert és egykristály 

röntgendiffrakcióval vizsgált két szilolid-anion (17, 18) közül mindkettőben a szilícium körül 

piramisos elrendeződést tapasztaltak (11. ábra: ASS: 17: 279,3
o 

18: 286,6
o
). Ezzel 

összhangban szintén a diffrakciós adatok szerint a gyűrűben található C-C kötések hossza 

között az eltérés közel 0,1 Å (11. ábra).
55–57

 A 
29

Si NMR adatokból hasonló következtetést 

vonhatunk le, hiszen a vegyületekben a gyűrűszilíciumának kémiai eltolódása 45,4 ppm 

(17), illetve 23,6 ppm (18), ami összehasonlítva más nemgyűrűs szilil-anionok eltolódásával 

( (30) – (40) ppm,
58

) a szilíciumon lokalizált negatív töltésre utal. Korábban a dianionoknál 

említett töltéseltolódás ebben az esetben nem tapasztalható. 



 

 

23 

 

  

 

11. ábra   A 17-es tetrametilszilolid és a 18-as szilaindenid röntgendiffrakciós szerkezete; a 

hidrogének nincsenek feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: 17: C(1)C(2) 1,360(5); C(2)C(3)  

1,450(5); C(3)C(4)  1,354(5). 18: C(19)C(24) 1,422(6); C(24)C(25) 1,486(6); 

C(25)C(26): 1,352(5). 

 

A kálium-sziloliddal (17) analóg módon előállított lítiumszármazékról 

röntgendiffrakciós szerkezeti adatokat nem közöltek, de a 
29

Si NMR adatokból ebben az 

esetben is a delokalizáció hiányára következtettek (45,4 ppm). 

További ismert képviselői a szilolidok csoportjának a Li[C4Ph4SitBu] (20a) és 

Na[C4Ph4SitBu] (20b) vegyületek, amelyeknek röntgendiffrakciós szerkezete nem ismert, de 

a 
29

Si NMR kémiai eltolódások alapján a szerzők a vegyületek megnövekedett aromásságát 

feltételezték (12. ábra).
59 

 

 

 

 
 

19  20a M = Li 

20b M = Na 

(
29

Si) = 3,6 ppm  20a(
29

Si) = 25,1 ppm 

20b(
29

Si) = 26,1 ppm
 

12. ábra   A terc-butil-tetrafenilszilolid-anion (20ab) előállítása 

 

A kiindulási 1,1-biszszilolhoz képest a 20a,b 
29

Si NMR jelei több mint 20 ppm-el a 

kisebb térerő irányába tolódtak el, hasonlóan az aromás dianionok képződésekor 

tapasztaltakhoz (3. táblázat). 
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Említést érdemel továbbá a Gilman által előállított dibenzoszilolid-anion,
60

 amelynek 

szerkezetére NMR mérésekből következtettek.61 A vegyületet az 1,1-biszszilol (21) direkt 

metallálásával állították elő fémlítium segítségével (13.ábra). A kapott lítiumvegyület (22) 

29
Si NMR eltolódása 22,1 ppm, ami az arilcsoporttal helyettesített szilil-lítium (Ar3SiLi) 

származékokra jellemző kémiai eltolódás tartományába esik, és nemaromás szerkezetre utal (a 

heterociklus a kondenzált gyűrű Carl szabály szerinti nemaromás pozíciójában helyezkedik 

el).
58

 

 

 

 

 
 

21  22 

(
29

Si) = 18,7 ppm



 (
29

Si) = 22,1 ppm

13. ábra   1-Metil-szilafulvén (22) előállítása 

 

Sekiguchinak és munkatársainak sikerült olyan öttagú heterociklusokat előállítani, 

amelyek nem egy, hanem három nehézatomot (Si és/vagy Ge) tartalmaznak (23
62

, 24
63

). 

Ezeket a vegyületeket tekinthetjük az első ismert egyértelműen aromás „szilolid-anionoknak”, 

hiszen az NMR és röntgendiffrakciós vizsgálatok mindkét esetben planáris, aromás 

vegyületek keletkezését igazolták (14. ábra). 

 

 

14. ábra   A 23-as triszilaciklopentadienid és 24-es 1-germa-2,3-

diszilaciklopentadienid vegyületek szerkezete 

 

Megjegyzendő, hogy a gyűrűben lévő nehézatomok számának a növelése az 

izoelektronos foszfol esetén is kedvez az aromás szerkezet kialakulásának. Amíg a 1-foszfol 

esetén a leginkább kilapított σ
3
,λ

3
-P atomot tartalmazó szerkezetet a korábban említett 



 

 

25 

 

szupermezitil helyettesítővel sikerült elérni (kötésszög összeg a foszfor körül: 332
o
),

12
 további 

σ
2
,λ

3
-foszforatomok bevitelével a σ

3
,λ

3
-P körüli piramisosság csökken.

64
 Az eddig ismert 

egyetlen sík szerkezetű foszfol az 1-bisz(trimetilszilil)metil-3,5-bisz(trimetilszilil)-1,2,4-

trifoszfol.
65

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a kísérleti eredmények (mind NMR, mind 

egykristály röntgendiffrakciós mérések) és az elméleti számítások a dianionoknál 

egybehangzóan delokalizált, aromás szerkezetre utalnak. A szilolid-anionok (monoanionok) 

esetén a különböző helyettesítő csoportokkal előállított rendszerek aromássága legtöbb 

esetben kismértékű volt (NMR vizsgálatok eredményei: 4. táblázat), és csak egy esetben 

feltételeztek nagymértékű aromásságot, azonban erről a vegyületről röntgendiffrakciós 

adatokat nem közöltek. Mivel az alapmolekulára elvégzett elméleti számítások kis inverziós 

gátat jósolnak, feltételezhető, hogy az ellentmondónak tűnő eredmények oka, hogy a 

különböző helyettesítő csoportokkal ellátott szilolid-anionok esetén a szilícium kilapultsága – 

a helyettesítő csoportoktól függően – számottevően megváltozik. A fentiek alapján 

fogalmazódott meg az a kutatási stratégia, hogy a helyettesítő csoportok hatását elméleti 

módszerekkel megvizsgáljuk, és a számítási eredmények segítségével kiválasztott csoportokat 

tartalmazó származékokat szintetizáljuk, megkísérelve röntgendiffrakciós vizsgálatokra 

alkalmas egykristályok előállítását, hogy a szerkezetről egyértelmű információt kaphassunk. 
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4. táblázat   
29

Si és 
13

C NMR kémiai eltolódások változása a szilolid-anionok kialakulása során 

Reakcióséma   Irod. 
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1.3.3.   Szilolid gyűrűt tartalmazó átmenetifém komplexek 

 

Az eddigi fejezetekben alkálifém elleniont tartalmazó szilolidok szerkezetét 

ismertettem, azonban átmenetifém komplexekben a szilolil gyűrűk aromás ligandumként 

viselkedhetnek.
66 

Csekély számú példát találunk az irodalomban, ahol a szilolid gyűrű a 

központi atomhoz az aromás ligandumokra jelemző 5
- koordinációval kapcsolódik. 

A 27-es ruténium-hidrid deprotonálásával állították elő az első szilolid gyűrűt 

tartalmazó rutenocén molekulát (28), azonban a termék szerkezetét csak NMR mérésekkel 

igazolták (15. ábra). A rutenocén (28) 
29

Si NMR jele a kiindulási hidridhez (27) képest 34 

ppm-mel a kisebb térerő irányába tolódik el, amely a dianionoknál ismertetett 

delokalizációnak megfelelően aromás szerkezet kialakulására enged következtetni.
67

 

Érdekesség, hogy a reakció során nem a várható HSi(SiMe3)3 keletkezik, hanem a Si(SiMe3)4, 

azonban reakciómechanizmust nem javasoltak a szerzők. 

 

 

27  28 

(
29

Si) = 27,1 ppm  (
29

Si) = ,4 ppm

15. ábra   Rutenocén analóg (28) előállítása 

 

Tilley és munkatársai sikeresen állítottak elő további korai d elemeket (Hf, Zr) 

tartalmazó komplexeket, amelyekben a szilolid gyűrű aromás 5
 ligandumként koordinálódik 

a központi atomhoz.
68,69 

 

17  29 

(
29

Si) = 45,7 ppm  (
29

Si) = ,7 ppm

16. ábra   Hafnium tartalmú hajlított szendvics komplex (29) előállítása 
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Erre példa a 16. ábrán bemutatott hafnium komplex (29). A 29-es vegyület 

röntgediffrakciós szerkezeti adatai szerint a szilícium körüli kötésszög összege 354,7
o
, tehát 

közel planáris szerkezet alakult ki. A 
29

Si kémiai eltolódás (+49,7 ppm) is a komplexben 

kötött szilolid gyűrű aromás, delokalizált szerkezetét igazolta.
68 

 A 17-es kálium-szilolidból MgBr2-dal a szilolid magnéziumsóját (30), majd ebből 

Cp*ZrCl3-dal a cirkóniumkomplexet (31) is sikerült előállítani (17. ábra).
69

 A kiindulási 

magnéziumsó 
29

Si NMR eltolódása 40,9 ppm, míg a cirkóniumkomplexé +49,7 ppm. Az 

eltolódás változása, illetve a komplex röntgenszerkezete (Si körüli kötésszög összeg: 353,9
o
) 

azt bizonyítja, hogy maga a szilolid gyűrű ebben a komplexben is sík szerkezetű és aromás. 

 

 

17. ábra   Hafniumtartalmú hajlott szendvicskomplex (31) előállítása 

 

Szendvicskomplexekre további példa a Sekiguchi és munkatársai által szintetizált 

1,2,3-triszilaciklopentadienil (23), illetve az 1-germa-2,3-diszilaciklopentadienil (24) 

ruténium, illetve vaskomplexe (18. ábra).
70,71 

 

 

18. ábra   A 32-es és 33-as komplexek szerkezete 
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1.4.   Szilolok szintézise 

 

A célul kitűzött vegyületek szintézisének kulcsintermedierjei minden esetben a 1,1-

dikloro-2,3,4,5-tetraszubsztituált szilolok, melyek előállítására a klasszikus szerves kémiában 

alkalmazott heterociklikusos gyűrűszintézisek nem alkalmazhatók, ezért a szilolok 

előállítására használt módszerek közül a legfontosabbakat az alábbiakban ismertetem. 

A gyűrűben lévő szeneken nem helyettesített szilol (C4H4SiH2) előállítását 1986-ban 

írták le először, amikor 1,1,1,3,3,3-hexametil-triszilán (szililénforrás) kisnyomású 

pirolízisénél butadiént adtak a rendszerhez, de csak a szilol Diels-Alder típusú dimerjét 

sikerült izolálni.
72

 Monomerek közül az 1,1-dimetilszilolt 1981-ben izolálták először, 1,1-

dimetil-1-szilaciklopent-4-én-3-ol 300
o
C-on alumínium-oxid katalizátoron történő 

dehidratálásával.
73

 Mindkét reakcióban alacsony termeléssel keletkeztek a termékek, aminek a 

gyűrűszeneken nem helyettesített szilolok alacsony kinetikai stabilitása az oka – könnyen 

képeznek Diels-Alder típusú adduktokat. 

A gyűrűben lévő szeneken helyettesített szilolok előállítási módjai közül a 

legfontosabb az ún. direkt gyűrűzárás (Curtis szintézis)
74-75

, amelynek alapját az 1,4-dilitio-

1,2,3,4-tetrafenilbuta-1,3-diének szintézisének
76

 kidolgozása adta, ugyanis ezek RnSiX4-n (n = 

0, 1, 2) összegképletű szilánokkal könnyen képeznek öttagú gyűrűket. Ez a reakcióút lett a 

leggyakrabban használt előállítási mód, köszönhetően annak, hogy a gyűrűzárás SiCl4 -dal is 

elvégezhető és az így kapott 1,1-dikloro-2,3,4,5-tetrafenilszilol a fenilcsoportok miatt 

kinetikailag stabilis, valamint a halogének nukleofilekkel könnyen cserélhetők. A módszert 

Tamao csoportja
77,78

 fejlesztette tovább, s ennek eredményeként a gyűrű 2-es és 5-ös 

helyzetében is többféle helyettesítő kialakítására nyílt lehetőség. 

Tetraetil-, illetve a tetrametil- dihaloszilol származékokat cirkonaciklopentadienil ún. 

metallaciklus transzfer reakciójával állítják elő (Fagan-Nugent szintézis)
79

. Kevésbé jelentős 

eljárások a telített vagy egy kettős kötést tartalmazó heterociklusos gyűrű dehidrogénezése, 

dehidratálása vagy dehidrohalogénezése.
80

 

Az irodalomból ismert legelterjedtebb előállítási utakat a következőkben részletesen 

ismertetem. 
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1.4.1.   Curtis szintézis  

 

Az 1,1-dikloro-2,3,4,5-tetrafenilszilol (37) szintézisének első lépése 1,4-dilítio-1,2,3,4-

tetrafenilbutadién (35) előállítása difenilacetilénből (34) feleslegben vett fémlítium 

segítségével (19. ábra).
46,74,76

 A reakcióban melléktermékként képződő 1,2,3-trifenilnaftalin 

(36) mennyisége visszaszorítható a reakcióidő 16 óráról 2 órára történő csökkentésével. Chen 

és társai optimálták a reakciót, és azt tapasztalták, hogy a lítiumfelesleg elhagyásával 

jelentősen visszaszorítható a melléktermék keletkezése.
81

 A következő lépésben a dilítiumsót 

(35) tartalmazó oldatot feldolgozása nélkül adagolják a SiCl4 oldatához, de a diklórszilol (37) 

mellett kis mennyiségben a spiroszármazékot (38) is izolálták THF-ből történő átkristályosítás 

után. Mivel a fenilcsoportok jelenléte elengedhetetlen a 35-ös lítium-vegyület képződéséhez, 

a szintézist csak különböző halogén-szilánok alkalmazásával lehet variálni. A módszer 

elterjedésének az oka, hogy a tetrafenilszilolok jelentős szilárd fázisú fluoreszcenciával 

rendelkeznek és alkalmasak például OLED-ek előállítására.
82

 

 

19. ábra   1,1-Dikloro-tetrafenilszilol (37) előállítása 

 

1.4.2.   Tamao szintézis 

 

Az 1,1-dikloro-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetilszilil)szilolt (42) a bisz(dietilamino)-

bisz(feniletinil)-szilán (39) intramolekuláris reduktív gyűrűzárásával állították elő a 20. ábra 

szerint.
77,78

 A 39-es vegyületet lítium-fenilacetilidből és bisz(dietilamino)-diklórszilánból 

szintetizálták. A következő lépésben a 39-es vegyülethez 2 ekvivalens lítiumot adtak naftalin 

jelenlétében alacsony hőmérsékleten, majd a képződő 2,5-dilítio-szilolt izolálás nélkül 
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szililezték trimetilklórszilánnal és a 41-es vegyületet kapták, melyből száraz HCl gáz 

bevezetésével képződik a dikloroszármazék (42). 

 

 

20. ábra   1,1-Dikloro-bisz(trimetil-szilil-)difenilszilol (42) előállítása 

 

A módszer előnye, hogy az intermedier 2,5-dilitio-szilolt (40) különböző 

elektrofilekkel reagáltatva változatos, 2,5 helyzetben helyettesített szilolokat lehet 

előállítani.
83

 

 

1.4.3.   Fagan-Nugent szintézis 

 

 A szintézis első lépésében Cp2ZrCl2-ot (43) reagáltatnak 2-butinnel, majd a keletkező 

cirkona-ciklopentadiént (44) 2 napig nyomás alatt forralják SiBr4-dal (21. ábra). A reakció 

alkalmas más heteroatomot (P, As, Bi) tartalmazó gyűrűs vegyületek előállítására,
84

 azonban 

a dibrómszilolt (45) alacsony termeléssel szolgáltatja. 

 

21. ábra   1,1-Dibromotetrametilszilol (45) előállítása 

 

 Ashe majd West csoportja módosította az eljárást a termelés növelésének érdekében 

(22. ábra).
51,85

 A szintézis során a cirkona-ciklopentadiént (44) jóddal reagáltatva 
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dijodobutadién keletkezik (46), amit nBuLi-mal metallálva, majd SiCl4-el reagáltatva alakul 

ki a 47-es dikloroszilol. 

 

 

22.   ábra 1,1-Dikloro-tetrametilszilol (47) előállítása 

 

A szilolid-anionok, illetve dianionok előállítása vagy a halogénszilolok direkt 

metallálásával (fém Li, Na vagy K) vagy a Si-Si kötések (biszszilolok, illetve 1-

trimetilszililszilolok) hasításával valósítható meg.
51–53,56,57

 Az Si-H kötést tartalmazó szilolok 

metallálása nBuLi-mal főleg alkilezett szilolokat, és nem szilolid-aniont eredményez.
86
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2.   Kísérleti eredmények és saját munka 

 

2.1.   Kvatumkémiai számítások 

 

 A kvantumkémia és informatika fejlődésével a kémikusok új lehetőséget kaptak, hogy 

olyan szerkezetekről is információkat szerezhessenek, melyekről mérési adatok elérése nagy 

nehézségbe ütközne. A számításos kémiai eredményeknek a kísérleti eredmények mellett 

megvan a létjogosultságuk, hiszen nem csak reprodukálni tudnak mérési adatokat, hanem 

egyrészt segítik azoknak a megértését (a molekula jellemzőit pl. szerkezet, töltéseloszlás, 

spektroszkópiai jellemzők), másrészt méréssel, kísérlettel el nem érhető információt is 

szolgáltatnak, így például átmeneti állapotok energiáját, vagy egy még ismeretlen vegyület 

stabilitásáról, várható szerkezetéről, sajátságairól szóló információkat. Kezdetben a 

számítások csak kisméretű szerkezetek vizsgálatát tették lehetővé, ma már azonban kísérleti 

szempontból jelentős rendszereket is tudunk vizsgálni. A kvantumkémia elméleti alapjaival 

számos cikk és szakkönyv foglalkozik mélyrehatóan és ma már számtalan különféle számítási 

módszert alkalmaznak széleskörűen. A megfelelő módszer kiválasztása azonban nem triviális, 

gyakran találkozunk olyan módszerekkel, amelyek specifikusan NMR eltolódások, vagy 

termodinamikai jellemzők számítására alkalmasak, de egy adott termodinamikai jellemző 

számítására is számtalan módszer létezik. Az egyes számítási módszerek között az eredmény 

pontossága mellett legtöbbször a számítási idő a legfontosabb paraméter. A pontosabb 

módszerek nagyobb számítási időt igényelnek, míg a gyorsabb számítások esetleg hibás 

eredményeiből rossz következtetéseket vonhatunk le. A számításokból kapott eredmények 

helyességéről úgy bizonyosodhatunk meg, ha azokat kísérleti eredményekkel összevetjük, 

vagy a különböző számítási módszerek eredményeit hasonlítjuk össze. Ha a különböző 

számítási módszerek közel azonos eredményt szolgáltatnak, akkor kísérleti adatok nélkül is 

valószínűsíthetjük a számított eredmények helyességét. 

Munkám során az elterjedten használt B3LYP sűrűség funkcionál mellett perturbációs 

módszert (MP2) és kompozit számítási módszereket (G3B3,
87

 CBS-QB3
88

) is alkalmaztam a 

szerkezetek optimálásához és a rendszerek energiaszámításához. Nagyobb rendszerek 

esetében M06-2X
89

 funkcionált használtam a diszperziós kölcsönhatások szerkezetre és 

energiára gyakorolt hatásának figyelembevétele érdekében. Mágneses árnyékolás és NICS 

értékeket B3LYP/pc-S2 módszerrel számoltam.
90
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2.1.1.   Gyűrűben lévő helyettesítő csoportok és az ellenion hatása az 

aromásságra
a
 

 

Első lépésben az inverziós gát (Einv) energiáját vizsgáltam többféle számítási 

módszert és bázist alkalmazva (5. táblázat), mely a szilolid gyűrűben lévő szilícium körüli 

kötésrendszer kilapításához szükséges energiát írja le. A perturbációs számítási módszer 

(MP2), melyet Schleyer is alkalmazott korábban, eredményezi a legkisebb gát 

energiaértékeket, míg az elterjedten alkalmazott B3LYP módszerrel némileg magasabb 

értékeket kaptunk.
54 

 

5. táblázat   Inverziós gát energiájának (Einv) függése a számítási módszertől  

 

Módszer Einv
a
 ASS

b
 

B3LYP/6-311+G** 6,9 307 

B3LYP/aug-cc-pVTZ 6,0 309 

MP2/6-311+G** 3,7 331 

MP2/aug-cc-pVTZ 1,8 334 

CBS-QB3 4,0 309 

G3B3 4,7 309 

M06-2X/6-31+G* 5,6 304 

a
[kcal/mol]; 

b
[

o
], kötésszög összeg a Si körül a piramisos (minimum) állapotban 

 

A bázis növelésével az inverziós energiaértékek az alkalmazott módszertől függetlenül 

csökkentek, a kompozit számítási módszerekkel (CBS-QB3, illetve G3B3) kapott értékek 

                                                 
a
 Fekete Cs.; Kovács I.; Könczöl L.; Benkő Z.; Nyulászi L.: Substituent effect on the aromaticity of the silolide 

anion, Structural Chem 2014, 25, 377–387. [IF (2014): 1,837, független idézet: 2, részvételi arány: 90%] 
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pedig a B3LYP és az MP2 értékek közé esnek. M06-2X módszerrel számolt inverziós 

energiaértékek, mely a nagyobb rendszerekben óhatatlanul fellépő diszperziós 

kölcsönhatásokat is jobban figyelembe veszi, kismértékben tértek el a B3LYP értékektől. Az 

5. táblázatban található ASS értékekből az is látszik, hogy az MP2 módszer az energia- 

minimumban „planárisabb” szerkezetet eredményezett. 

További számítások során a B3LYP/aug-cc-pVTZ módszert választottuk, 

megakadályozva, hogy az inverziós energiaértékét alul-, a kilapulás mértékét pedig 

felülbecsüljük. Az aromásságok összehasonlítására mind a planáris, mind az 

energiaminimumhoz tartozó szerkezeteket az irodalmi bevezetőben már ismertetett 

módszerekkel (NICS, ISEc) vizsgáltuk. 

A planáris szilolid-anion aromásságát a 6. táblázatban szereplő más heterociklusokkal 

(planáris foszfol, tiofén) összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a planáris szilolid-anion 

jelentős aromássággal rendelkezik. A sík szerkezetű szilolid-anion esetében a számított 

kötéshosszak nagymértékű kötés-kiegyenlítődést mutatnak, amit korábban Schleyer csoportja 

is megfigyelt.
54

 

 

6. táblázat   Planáris szilolid-anion, planáris foszfol és tiofén összehasonlítása 

 

   

CC
a
 1,410

f
 1,386

f
 1,363 

CC
 a
 1,412

f
 1,416

f
 1,423 

∆CC
b
 0,002

f
 0,030

f
 0,060 

ISEc
d
 –22,0

f
 –21,6

f
 –14,1 

NICS(0)
e
 –14,0

f
 –16,2

f
 –12,9 

NICS(1)πzz
e
 –26,1

f
 –26,5

f
 –23,2 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC– CC [Ǻ]; 

c
[

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
planáris szerkezetben. 

 

Az NBO-NRT (Natural Bond Orbital Natural Resonance Theory) módszer
91

 

segítségével megadhatjuk egy adott szerkezetet legjobban leíró mezomerszerkezetek 

egymáshoz viszonyított súlyát %-ban. A sík szerkezetű szilolid-anion esetében azt 

tapasztaltuk, hogy a klaszikus „a” mezomerszerkezet mellett, mely a legtöbb öttagú 

heterociklus elektroneloszlásának leírásában domináns, jellemzőbb azoknak a szerkezeteknek 

a súlya, ahol a negatív töltés nem a szilíciumon található (7. táblázat: b és c szerkezetek). A 

százalékos értékek összege nem adja ki a 100%-ot, mert az a, b, c szerkezetek mellett más 
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nagyszámú, de kis súlyú szerkezetek is előfordulnak (főleg töltésszeparált mezoionos 

szerkezetek, lásd bevezető). A szokásostól eltérő b és c rezonanciaszerkezetek nagy súlya 

könnyen megérthető, ha a szén és a szilícium elektronegativitását összehasonlítjuk ( Xr(Si) = 

1,90 ; Xr (C) = 2,55).
92

  

7. táblázat   Planáris szilolid-anion, planáris foszfol és tiofén NRT mezomereloszlásának 

összehasonlítása 

 
   

a
a
 17

b
 26

b
 49 

b
a
 30

b
 26

b
 26 

c
a
 30

b
 24

b
 7 

mezomer- 

szerkezetek 

 

a
 a táblázat alsó sorában szereplő mezomerszerkezetek súlya százalékban.

 b 
planáris szerkezetben. 

 

A helyettesítők hatásáról átfogó képet kaptunk, amikor a szilolid-anion szilíciumán és 

az -szeneken különböző elektronikus hatással rendelkező csoportok hatását vizsgáltuk (8. és 

9. táblázat: 4857: piramisos állapothoz tartozó szerkezetek; 48pl57pl: planáris állapothoz 

tartozó szerkezetek, ahol az imaginárius frekvencia a szilícium helyettesítőjének billegő 

rezgéséhez tartozik). A -szeneken a helyettesítők hatása a szilolid-anion planaritására jóval 

kisebb mértékű, ezért ezekkel részletesebben nem foglalkoztunk. 

A szilíciumon lévő hidrogént (48, 48pl) metilcsoportra (49, 49pl) cserélve, sem az 

aromássági indexek sem az inverziós gát nem mutat számottevő változást, így a metilcsoport 

hatása elhanyagolható. 1-Fluoroszilolid (50) esetében, bár az inverziós gát nagymértékben 

növekedett, a planáris szerkezet (50pl) aromássága kiugróan magas az ISEc és a NICS értékek 

alapján. 
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8. táblázat   Szilíciumon helyettesített szilolid-anionok számolt geometriai adatai, inverziós 

energiái, aromássági mérőszámai és a mezomerszerkezetek százalékos eloszlása 

       

 48pl 48 49pl 49 50pl 50 51pl 51 52pl 52 53pl 53 

Geometriai adatok 

SiC
a
 1,794 1,876 1,789 1,875 1,766 1,891 1,808 1,885 1,800 1,867 1,797 1,844 

CC
a
 1,410 1,372 1,419 1,373 1,431 1,365 1,399 1,367 1,403 1,374 1,404 1,372 

CC
a
 1,412 1,445 1,406 1,446 1,399 1,456 1,420 1,447 1,419 1,444 1,418 1,445 

∆CC
b
 0,002 0,073 –0,013 0,073 –0,032 0,091 0,021 0,080 0,016 0,070 0,014 0,073 

ASS
c
 360,0 308,6 360,0 313,3 360,0 310,9 360,0 296,2 360,0 319,7 360,0 319 

Inverziós gát energiák 

Einv
d
 6,0

h
 6,6 11,1

i
 7,5 2,6 3,2 

Aromássági mérőszámok 

ISEc
d
 –22,0 –2,0 –24,6 –0,5 –31,0 4,6 –16,6 –3,9 –19,2 –1,0 –18,0 –1,2 

NICS(0)
e
 –14,0 –7,0 –13,6 –6,7 –15,1 –4,8 –12,5 –6,3 –11,5 –7,0 –10,2 –6,1 

NICS(1)πzz
f
 –26,1 –20,3 –24,3 –11,4 –25,4 –9,1 –23,8 –11,2 –14,7 –11,1 –20,3 –7,8 

Mezomerszerkezetek megoszlása 

a
g
 17 60 13 57 10 61 18 57 23 38 41 27 

b
g
 30 <5 33 9 36 8 23 <5 20 8 16 <5 

c
g
 30 20 29 20 27 16 28 16 19 21 20 20 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC CC [Ǻ]; 

c
[

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
[ppm] a minimumállapotban a 

gyűrű síkja alatt és felett a NICS(1)πzz értékek eltérőek. 
g
[%]: mezomerszerkezetek megoszlása az 5. táblázatban 

bemutatott szerkezetek alapján; 
h 

az inverziós gát 4,7 kcal/mol G3B3 és 4,0 kcal/mol CBS–QB3 számítási 

szinten; 
i 
az inverziós gát 8,9 kcal/mol G3B3 és 8,6 kcal/mol CBS–QB3 számítási szinten.

 

 

 Az is megfigyelhető, hogy 50pl esetében a legkisebb az a mezomerszerkezet súlya (8. 

táblázat), ami összhangban van azzal, hogy planáris állapotban jelentősen rövidebb a CC 

kötés hossza a CC kötéshosszhoz képest.  

A számított adatokból jól látszik, hogy az inverziós gát energiája nő az 1-es helyzetű 

SiH3-csoport esetében (51), míg a szilíciumon konjugációra alkalmas +M effektusú 

rendszer esetén (52 és 53) a gát energiaértéke csökken. 
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A szilolid-aninok esetében mind az aromássági mérőszámok mind az inverziós energia 

érzékeny a szilíciumon lévő helyettesítőkre, azonban jelentős változásokat figyelhetünk meg a 

helyettesítők -szeneken történő változtatásával is (9. táblázat). 

A foszfolhoz hasonlóan az -szeneken –M effektussal rendelkező helyettesítők – 

köztük az SiH3-csoport – stabilizálják a planáris állapotot, és így az inverziós gát értéke is 

alacsony (57: 1,23 kcal/mol).
11

 A szén-szén kötések már a nem planáris (57) állapotban is 

kiegyenlítettek, sőt a sík szerkezetben (57pl) a CC kötések hosszabbak, mint a CC 

kötések, ami a b mezomerszerkezet megnövekedett súlyát mutatja  összhangban az NRT 

eredményekkel (9. táblázat). 

Ha az SiH3-csoportot az előállítás szempontjából előnyösebb SiMe3-csoportra 

cseréljük, az inverziós gát és a geometriai paraméterek is csak kismértékben változnak (Einv 

1,4 kcal/mol-ról 1,6 kcal/mol-ra).  

Az 52, 53, 56 és 57-es vegyületek esetében az NBO számítások is igazolták a 

szilícium nemkötő elektronpárjának megnövekedett p-karakterét és ezzel párhuzamosan a 

butadién fragmens *-orbitáljával kialakult konjugációját (NBO másodrendű perturbációs 

számítások eredményei: Függelék F1 táblázat).  

Az aromásságot jellemző mérőszámok mindegyik szilolid-anionnál értelemszerűen 

nagyobbak a planáris állapotban, mint a piramisos szerkezetek esetében. Azonban az 56 és 

57-es vegyületek NICS értékei nagyon közel vannak az 56pl és 57pl értékeihez, ami arra utal, 

hogy a piramisos szerkezetek aromássága mágneses szempontból megközelíti a planáris 

szerkezetek aromásságát. Ugyanakkor az 56 és 57 ISEc értékei, bár kiemelkednek a többi 

piramisos szerkezetnél kapottak közül, jóval alacsonyabbak, mint az 56pl, illetve 57pl értékei, 

vagyis a kétféle aromássági mutató (NICS és ISE) eltérő eredményt mutat. Ennek okát abban 

is kereshetjük, hogy a planáris szerkezetek esetében a referenciaszerkezetet is síkban 

megkötött szerkezetként optimáltuk, így annak kilapításához szükséges energia is megjelenhet 

a planáris szerkezetek ISEc értékeiben (23. ábra). 

 

 

23. ábra   ISEc számítás homodezmotikus reakció egyenlete 
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9. táblázat   Az -szeneken helyettesített szilolid-anionok számolt geometriai adatai, 

inverziós energiái, aromássági mérőszámai és a mezomerszerkezetek százalékos eloszlása 

     

 54pl 54 55pl 55 56pl 56 57pl 57 

Geometriai adatok 

SiC
a
 1,800 1,906 1,809 1,926 1,794 1,859 1,789 1,838 

CC
a
 1,406 1,362 1,384 1,348 1,431 1,396 1,431 1,401 

CC
a
 1,416 1,452 1,427 1,462 1,389 1,414 1,395 1,417 

∆CC
b
 0,010 0,090 0,043 0,114 –0,042 0,018 –0,036 0,016 

ASS
c
 360,0 299,0 360,0 282,3 360,0 320,3 360,0 330,1 

Inverziós gát energiák 

Einv
d
 9,1 14,1 2,9 1,2

h
 

Aromássági mérőszámok 

ISEc
d
 –19,9 –1,5 –15,9 –2,8 –33,7 –8,1 –31,7 –9,8 

NICS(0)
e
 –12,3 –2,8 –17,7 –5,9 –9,1 –6,9 –11,3 –8,9 

NICS(1)πzz
f
 –23,6 –9,5 –24,6 –7,9 –18,3 –14,9 –22,8 –19,2 

Mezomerszerkezetek megoszlása 

a
g
 16 57 20 63 i 18 9 23 

b
g
 25 <5 21 <1 i <5 32 28 

c
g
 27 13 29 5 i 45 23 21 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC CC [Ǻ]; 

c
[

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
[ppm] a minimumállapotban a 

gyűrű síkja alatt és felett a NICS(1)πzz értékek eltérőek. 
g
[%]: mezomerszerkezetek megoszlása az 5. táblázatban 

bemutatott szerkezetek alapján; 
h 

az inverziós gát 0,4 kcal/mol CBS–QB3 számítási szinten; 
i 

a lehetséges 

mezomerszerkezetek nagy száma miatt az a, b, c szerkezetek súlya nagyon alacsony.
 

 

A számítási eredmények arra engednek következtetni, hogy az 57-es molekula 

megfelelő célvegyület lehet aromás szilolid-anion előállításához, hiszen aromássága 

összemérhető például a furánéval.
40,44

 Meg kell azonban jegyezni, hogy ezt a molekulát, 

Katritzky és munkatársai már korábban is említik egy összefoglaló cikkükben részletes 

elemzés nélkül, csak a NICS és Bird-index (I5) értékeket közölve.
93

 
 

Az alkáli ellenion szilolid-anion aromásságára gyakorolt hatását vizsgálva hasonló 

eredményre jutottunk, mint amit korábbi számítások is eredményeztek,
54

 miszerint a 5 
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koordináció (Li
+
 vagy Na

+
 ellenion) csökkenti az inverziós gátat, mivel fokozza a szilícium 

kilapítottságát, ezzel fokozva az aromásságot, amit a NICS és ISEc értékek változásai 

mutatnak a szilolid-anion alapmolekula (48) esetében (10. táblázat).  

10. táblázat   Lítium- és nátrium-szilolidok számolt geometriai adatai, inverziós 

energiái, aromássági mérőszámai és a mezomerszerkezetek százalékos eloszlása 

    

 48pl 48 58pl
i
 58

i
 59pl

i
 59

i
 

Geometriai adatok 

SiC
a
 1,794 1,876 1,799 1,833 1,802 1,868 

CC
a
 1,410 1,372 1,416 1,406 1,415 1,389 

CC
a
 1,412 1,445 1,417 1,462 1,418 1,438 

∆CC
b
 0,002 0,073 0,001 0,020 0,003 0,049 

ASS
c
 360,0 308,6 360,0 330,5 360,0 312,7 

Inverziós gát energiák 

Einv
d
 6,0 2,0 3,0 

Aromássági mérőszámok 

ISEc
d
 –22,0 –1,5 –15,9 –2,8 –33,7 –8,1 

NICS(0)
e
 –14,0 –2,8 –17,7 –5,9 –9,1 –6,9 

NICS(1)πzz
f
 –26,1 –9,5 –24,6 –7,9 –18,3 –14,9 

Mezomerszerkezetek megoszlása 

a
g
 17 60 15 5 4 43 

b
g
 30 <5 21 7 7 8 

c
g
 30 20 26 7 8 34 

a(M
+
)

h
 – – <5 13 12 <5 

b(M
+
)

h
 – – 13 21 22 <5 

c(M
+
)

h
 – – <5 18 22 <5 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC CC [Ǻ]; 

c
[

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
[ppm] a 

minimumállapotban a gyűrű síkja alatt és felett a NICS(1)πzz értékek eltérőek, 
g
[%], mezomer- 

szerkezetek megoszlása az 5. táblázatban bemutatott szerkezetek alapján; 
h
[%], mezomer- 

szerkezetek megoszlása az 5. táblázatban bemutatott szerkezetek alapján, ahol az ellenion a 

negatív töltéssel rendelkező atomhoz kapcsolódik; 
i
az ellenion 5

 koordínációval kapcsolódik. 
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Azt is megfigyelhetjük a 10. táblázat értékeiből, hogy a Li
+
 koordináció hatására 

planáris állapotban is nőnek az aromásságra jellemző NICS, illetve ISEc értékek a 

ciklopentdienid-anionhoz hasonlóan.
94

 Nátrium ellenion hatását korábban nem vizsgálták, és 

ez a lítiuménál jóval kisebb mértékű. A mezomerszerkezetek eloszlását megfigyelve látható, 

hogy a Li
+
 ellenion a piramisos állapotban a nátrium ellenionhoz képest sokkal jobban 

megváltoztatja a mezomerszerkezetek arányát is. 

Lítium koordinációját Bader-analízis
105

 segítségével vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

érdekes módon az 58pl esetében a lítium csak a -szenekhez kapcsolódik, míg a piramisos 58 

állapotban a szilícium–lítium között is található kötéskritikus pont, bár az elektronsűrűség a 

kötéskritikus pontokban igen csekély (24. ábra). Valószínűleg főleg elektrosztatikus 

kölcsönhatás tartja össze a kontakt ionpárt, ami magyarázat a kis elektronsűrűség értékekre.  

 

 
 

58pl 58 

24. ábra   Kötéskritikus pontok az 58pl és 58 Bader-analíziséből. 

(A kötéskritikus pontban számolt elektronsűrűség értékek feltüntetve) 

 

 A 11. táblázatban szereplő 60 és 61 lítium-2,5-trimetil-szililszilolid szerkezetek 

esetében a minimumállapot is közel planáris, és ezzel összhangban az aromássági 

mérőszámok is igen magasak a többi nem planáris szerkezethez viszonyítva (48–59). A 61-

hez tartozó inverziós gát energiája csupán 0,8 kcal/mol és a planáris állapot (61pl), ami az 

eddigi esetekben (48pl–59pl) elsőrendű nyeregpont volt a potenciális energiafelületen, ebben 

az esetben minimum B3LYP/aug-cc-pVTZ, MP2/aug-cc-pVTZ, M06-2X/6-31+G(d,2p) és 

MPW1K/6-31+G(d,2p) szinteken számolva. 
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11. táblázat   Lítium-szilolidok számolt geometriai adatai, inverziós 

energiái, aromássági mérőszámai és a mezomerszerkezetek százalékos 

eloszlása 

   

 60pl
i
 60

i
 61pl

i
 61

i
 

Geometriai adatok 

SiC
a
 1,801 1,811 1,802 1,801 

CC
a
 1,429 1,428 1,434 1,438 

CC
a
 1,409 1,410 1,406 1,403 

∆CC
b
 –0,020 –0,018 –0,028 –0,035 

ASS
c
 360,0 349,6 360,0 330,5 

Inverziós gát energiák 

Einv
d
 1,4 0,8 

Aromássági mérőszámok 

ISEc
d
 –36,9 –17,1 –34,5 –21,3 

NICS(0)
e
 –14,0 –13,4 –13,5 –13,3 

NICS(1)πzz
f
 –23,7 –22,9 –23,1 –23,1 

Mezomerszerkezetek megoszlása 

a
g
 13 4 11 3 

b
g
 22 7 23 7 

c
g
 18 7 25 3 

a(M
+
)

h
 – 7 – 4 

b(M
+
)

h
 18 18 12 25 

c(M
+
)

h
 – 22 – 23 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC CC [Ǻ]; 

c
[

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
[ppm] a minimumállapotban a gyűrű síkja alatt és felett a NICS(1)πzz értékek 

eltérőek. 
g
[%]: mezomerszerkezetek megoszlása az 5. táblázatban bemutatott 

szerkezetek alapján; 
h 

mezomerszerkezetek megoszlása az 5. táblázatban bemutatott 

szerkezetek alapján, ahol az ellenion a negatív töltéssel rendelkező atomhoz 

kapcsolódik; 
i
az ellenion 5

 koordínációval kapcsolódik..
 

 

Úgy a 61, mint a 61pl szerkezetben CCkötések hosszabbak, mint a CCkötések, 

ami egyértelműen a b és a c mezomerszerkezetek megnövekedett arányára utal. Ez a fentebb 
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vizsgált szerkezetek esetén csak a planáris állapotok egy részében volt jellemző (49pl, 56pl, 

57pl, 60pl). 

Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a helyettesítők segítségével a szilolid-anion 

aromássága finom-hangolható, -szeneken szililcsoport és a Li
+
 ellenion együttes hatásaként 

már közel planáris, aromás szilolid-anion keletkezését várhatjuk a számítási eredmények 

alapján. 

Számításainkat eddig gázfázisban egy molekulán végeztük el, azonban a molekulák 

szerkezetéről mérési eredményeket legtöbbször oldat vagy szilárd fázisban kaphatunk. 

Jelenleg az oldat vagy szilárd fázis megfelelő leírása sok nehézségbe ütközik, ugyanakkor 

információkat szerezhetünk implicit, illetve explicit oldószer vizsgálatok segítségével.
96

 

Szilolid-anionok aromásságára legtöbbször oldatfázisú NMR vizsgálatokból 

következtettek.
5153,56,57,59

 Oldószerként deuterált THF-et alkalmaztak, ami egy jól koordináló 

oldószer, ezért megvizsgáltuk a THF koordináció termodinamikáját a 48 vegyület esetében 

(25. ábra). Oldószerhatás (explicit) vizsgálata során többféle funkcionált is használtunk, 

azonban a számítási idő mérséklése érdekében a bázist csökkentettük (B3LYP/6-31+G(d,2p), 

MPW1K/6-31+G(d,2p), B97-D/6-31+G(d,2p), és M06-2X/6-31+G(d,2p); 25. ábra). 

 

25. ábra   A THF koordináció (nTHF = 1, 2, 3) különböző számítási szinteken 

 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy csak az első THF molekula koordinációja 

kedvezményezett B3LYP/6-31+G(d,2p), B3LYP/aug-cc-pVTZ és MPW1K/6-31+G(d,2p) 

számítási szintek szerint a számolt gázfázisú G értékek alapján (298K hőmérsékleten). 
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Olyan módszereket használva, amelyek a diszperziós kölcsönhatásokat jobban leírják (B97-

D/6-31+G(d,2p), és M06-2X/6-31/G(d,2p)), a második és a harmadik molekula THF 

koordinációja is termodinamikailag kedvező. Figyelembe kell venni, hogy vannak becslések, 

melyek szerint az oldatfázisban az entrópia értéke a gázfázisban számolt entrópiánál kisebb, 

így a szabadentalpia értékeket kismértékben fölébecsüljük.
9799

 A bázis növelése a THF 

koordináció stabilizáló hatását csökkenti. Ezek alapján az oldatfázisban legalább egy THF 

molekula kapcsolódik a lítiumhoz, és a szeparált ionpár előfordulása nem kedvezményezett. 

Az alap szilolid-aniont (48) követően a várhatóan aromás 61 szerkezeten is elvégeztük 

az oldószerhatás vizsgálatát B97-D/6-31+G(d,2p) módszerrel. A 26. ábrán láthatjuk, hogy a 

THF koordináció csökkenti az ASS értékét a kiindulási kontakt ionpár ASS értékéhez képest, 

azonban nem képes teljesen kompenzálni a Li
+
 kilapulást elősegítő hatását. 

 

 

26. ábra   A THF (nTHF = 1, 2, 3) koordináció hatása az ASS-re 

 

Összességében azt mondhatjuk a számítási eredmények alapján, hogy az -szeneken 

SiMe3-csoporttal helyettesített lítium-szilolidok megfelelő célvegyületek lehetnek a preparatív 

munka során. Mind a kis inverziós gát, mind a megemelkedett aromássági mutatók 

alátámasztják a megnövekedett aromásságot. Az oldatfázisban lejátszódó koordinációt 

vizsgálva a szabadentalpia értékek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy dinamikus 

egyensúly alakul ki az egyes állapotok (nTHF = 1, 2, 3) között. Ebben a dinamikus 

egyensúlyban 1–3 THF molekula koordinálódik a Li-hoz, ami a Li
+
 aromásságra gyakorolt 

pozitív hatását ugyan valamelyest csökkenti, de a kapott szerkezet aromássága így is 

számottevő. Ezek a bíztató eredmények bátorítottak minket abban, hogy a laboratóriumi 

kísérleteket is megtervezzük és elvégezzük. 
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2.2.   Vegyületek szintézise 

 

2.2.1.   Kísérletek 1-metil- és 1-terc-butil-szilolid-anionok előállítására 

 

Az -szeneken trimetil-szililcsoportokat (amelyek a számítási eredmények alapján 

elősegítik az aromás szerkezet kialakulását) tartalmazó kiindulási 1-klórszilolokat (27. ábrán) 

a korábban ismertetett Tamao módszerrel szintetizáltuk.
83

 A -szeneken található 

fenilcsoportok  bár az előzetes számítások során ezeket nem vettük figyelembe  ebben az 

esetben elengedhetetlenek a vegyületek (42, 66, 67) előállításához. 

 

 

27. ábra   1-Klórszilolok 

 

A szintézis során az irodalmi leírásban található adatokkal közel azonos termeléseket 

értünk el (28. ábra), azonban néhány módosítást is végrehajtottunk. 

 

 

28. ábra   Kiindulási 1-klórszilolok (42, 66) szintézise  
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A kiindulási aminoszilánok ((NEt2)2SiCl2 és (NEt2)MeSiCl2) előállítását hexán helyett heptán 

oldószerben végeztük el, csökkentve az egészségre káros oldószerekkel történő munkavégzés 

idejét. A gyűrűzáráskor keletkező 41-es és 65-ös aminoszilolok izolálását 

(vákuumdesztilláció) nem végeztük el, ezzel némiképp növelve a szintézissor bruttó 

termelését. 

Az 1,1-diklórszilol (42) lítiumorganikus vegyületekkel (tBuLi, nBuLi) 1-alkil-1-

klórszilolokká alkilezhető. Az 1-terc-butil-1-klórszilol (67) előállítása során –40
o
C-on 

adagoltuk a tBuLi hexános oldatát a 42 THF-es oldatához (29. ábra) és közepes termeléssel 

izoláltuk az 67-es klórszilolt.  

 

 

29. ábra   Az 1-terc-butil-1-klórszilol (67) szintézise  

 

A klórszilolokat (42, 66, 67) nagy vákuumban desztilláltuk (200–250
o
C/10

–3
 mbar), 

majd hexánból átkristályosítva kaptunk tiszta terméket. A keletkezett 1,1-diklórszilolt (42), 1-

metil-1-klórszilolt (66) és a köztitermékeket (39-41; 63-65) NMR spektroszkópiával (
1
H,

 

13
C{

1
H}, 

29
Si{

1
H}), illetve GC-MS vagy HRMS mérésekkel azonosítottuk. 

Következő lépésben megkíséreltük a 66 és 67 vegyületeket alkálifémekkel (Na, K, Li) 

átalakítani a kívánt alkáli-szilolidokká (30. ábra). Ehhez 2 ekvivalens alkálifémet adtunk a 66, 

illetve 67 THF-es oldatához, majd szobahőmérsékleten egy napig kevertettük a 

reakcióelegyeket. A reakció lejátszódását a fémdarabok feloldódása, illetve az oldat 

mélyvörös színe jelezte. Feldolgozás során a THF-es oldatot szűrtük, majd –30
o
C-ra lehűtve 

kíséreltünk meg kristályokat előállítani. Ezzel a módszerrel azonban nem jutottunk 

kristályokhoz, így a reakcióelegyből NMR mintát készítettünk. A 
1
H, 

13
C{

1
H} és 

29
Si{

1
H} 

NMR spektrumok alapján a kívánt termék helyett azonban csak termékek keveréke 

keletkezett a metallálás során. 
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30. ábra   Klórszilolok direkt metallálása alkáli fémekkel  

 

A reakciókat többször is megismételtük, azonban nem kaptunk tiszta terméket. Keverék 

oldószerből (THF/dietil-éter; THF/hexán) sem sikerült kristályokat előállítani, legtöbbször 

narancs-vörös porszerű anyag vált ki a Schlenk-csövekben. 

 A 66 fémlítiummal történő direkt metallálását megismételtük oly módon, hogy a THF-

es oldathoz 1 ekvivalens 12-korona-4-et adtunk. Érdekes módon, ebben az esetben az oldat 48 

óra kevertetés után is színtelen maradt, kevés fehér csapadékkal és elreagálatlan lítiummal. 

Szűrés után a reakcióelegyből színtelen kristályok váltak ki, amiket 
1
H, 

13
C{

1
H} és 

29
Si{

1
H} 

NMR mérések alapján a 31. ábrán látható 1,1-biszszilolként (70) azonosítottunk. 

 

 

31. ábra   1,1-Biszszilol (70) keletkezése a direkt metallálás során 

 

 Az 1,1-biszszilol keletkezését tapasztaltuk abban az esetben is, amikor alkálifém 

helyett, Rieke magnéziummal végeztük a redukciót.
100

  

 

2.2.2.   Triciklusos dimer szilolid-dianion képződésének vizsgálata 

 

West és csoportja a lítium-1-metil-tetrafenilszilolid (72) előállítása során azt 

tapasztalta, hogy a vegyület szobahőmérsékleten átalakul egy triciklusos dimer dianionná 

(73), amelyet egykristály röntgendiffrakcióval azonosítottak (32. ábra).
101

 Sajnos a 

karakterizálást csak 
29

Si és 
1
H NMR adatok mérésével végezték el, így például a triciklusos 

gyűrű 
13

C NMR eltolódásai nem ismertek. A későbbiekben Hong vizsgálatai azt mutatták, 

hogy a triciklusos dimer THF-es oldatát különböző elektrofilekkel (MeI, EtBr, Me3SiCl) 
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reagáltatva legtöbbször 1-alkilszilol vagy 1,1-biszszilolok keletkeznek, és csak elvétve lehet a 

triciklusos dimer alkilezett termékét izolálni.
102

 

 

32. ábra   Trickilusos dimer dianion (73) keletkezése 

 

A mi esetünkben ilyen triciklusos dimer keletkezése magyarázná az NMR 

felvételekben tapasztalt nem azonosítható melléktermékek jelenlétét (33. ábra). A triciklusos 

dimer dianion azonosítását nehezíti, hogy a 
13

C kémiai eltolódásai nem ismertek, ezért 

azonosításához a számításos kémiát hívtuk segítségül. Első lépésben megvizsgáltuk, hogy 

termodinamikailag lehetséges-e a triciklusos dimer dianion (74Li) keletkezése. 

 

 

33. ábra   Trickilusos dimer dianionok (73, 74, 75) keletkezése  

 

Először az alap lítium-szilolid (58) átalakulásának folyamatát vizsgáltuk különböző 

számítási szinteken (12. táblázat). A számolt relatív energia (Erel) értékek jelentősen függnek 

az alkalmazott módszertől, de mindegyik esetben a triciklusos dimer dianion (76) keletkezése 

termodinamikailag kedvezményezett. A szabadentalpia értékek (G 298K hőmérsékleten) 

azonban csak M06-2X/6-31+G(d,2p) módszer esetében mutatják a dimer dianion Li sója 

képződésének kismértékű kedvezményezettségét (magának a lítium ellenion nélküli szilolid-

anionak az átalakulása egyik módszer esetében sem kedvezményezett). 
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Az irodalomból ismert szilolid-anionok esetében is megvizsgáltuk az átalakulás 

termodinamikai feltételeit B3LYP/6-31+G(d,2p), illetve M06-2X/6-31+G(d,2p) módszerek 

segítségével. A 32. ábrán bemutatott dimerizációra hajlamos lítium-1-metil-tetrafenilszilolid 

(72) mellett, a bevezetőben ismertetett, dimert nem képző lítium-1-trimetilszilil-

tetrametilszilolid (17) és az általunk előállítani kívánt 68Li vegyületek átalakulását 

vizsgáltam. A 13. táblázat eredményeiből látszik, hogy a diszperziós kölcsönhatásokat jobban 

figyelembevevő M06-2X/6-31+G(d,2p) a kísérleti eredményekkel jobban összhangba hozható 

termodinamikai mérőszámokat (Erel, G) eredményezett. Ahol kísérletileg nem tapasztalták 

a triciklikus dimer dianion képződését (17Li ), ott a G és Erel értéke is pozitív, míg a 72Li 

esetében, ahol kísérleti bizonyíték van a triciklusos dimer keletkezésére, negatív a G és Erel 

értéke. A 68Li célvegyület esetében is negatív szabadentalpia értéket kaptunk, alátámasztva 

azt a feltételezésünket, hogy a 66 és 67 vegyületek THF-ben történő direkt metallálása során 

képződik tricikilus dimer dianion (74, 75). 

 

 

 

 

12. táblázat   Triciklusos dimer dianion (76) képződésének 

vizsgálata 

 

Módszer Erel
a
 G

b


B3LYP/6-31+G(d,2p) –2,7 12,0 

B3LYP/aug-cc-pVTZ –2,2 12,2 

M06-2X/6-31+G(d,2p) –15,1 –0,2 

MP2/6-31+G(d,2p) –12,4 2,0 

a
[kcal/mol]; 

b
[kcal/mol] 298K hőmérsékleten. 
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13. táblázat   Triciklusos dimer képződésének termodinamikai jellemzése 

 

   

Módszer Erel
a
 G

b
 Erel

a
 G

b
 Erel

a
 G

b
 

B3LYP/6-31+G(d,2p) 27,7 50,7   7,9 31,4   1,0 23,1 

M06-2X/6-31+G(d,2p) 1,7 19,2 –27,1 –2,6 –30,1 –5,6 

a
[kcal/mol]; 

b
[kcal/mol] 298K hőmérsékleten. A Li

+  5
 koordinációval kapcsolódik a szilolid-anionhoz. 

 

Elméletünk ellenőrzésére NMR számításokat (B3LYP/pc-S2) végeztünk a 74Li 

triciklusos dimer dianion számolt szerkezetén. A számolt és mért 
29

Si NMR eltolódásokat a 

34. ábrán tüntettem fel. Ezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 66-os 1-metil-1-

klórszilol (és valószínűleg a 67-es esetében is) direkt metallálása során nem a várt monoanion, 

hanem annak triciklusos dimerje keletkezik. Sajnos az azonosítást nehezíti, hogy nem tudtunk 

az oldatokból kristályokat előállítani, és így megfelelően megtisztítani a keletkezett 

termékeket. Emiatt a 
13

C NMR felvételek nem értékelhetőek ki megfelelően, bár a 

számításokból kapott NMR adatokhoz közel eső szénjelek megtalálhatók a spektrumban 

(Függelék F1. ábra). Megpróbáltuk a 74Li-es dimer dianiont származékképzéssel is 

azonosítani. Ehhez a triciklusos dimer dianion THF-es oldatát reagáltattuk MeI-dal, majd a 

keletkező termékeket oszlopkromatográfiával tisztítottuk, azonban érdekes módon a 

kromatográfiás elválasztás után az 1,1-dimetilszilolt kaptuk főtermékként. Han is említi 

korábbi munkájában, hogy a trickilusos dimer dianion reakciója elektrofilekkel THF-es 

közegben gyakran a szilolid-anionak megfelelő terméket szolgáltatja.
102
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 számolt 

[ppm] 

mért
a
 

[ppm] 

 

29
Sigyűrű 19,2

b
 19,2 

29
SiMe3 –13,1 –15,5 

29
SiMe3 –20,2 –18,7 

 

34. ábra   
29

Si NMR jelek azonosítása a számítási eredmények alapján 

(
a
THF oldatban C6D6 kapillárissal; 

b
belső referenciaként használva) 

(68Li számolt 
29

Si NMR jelei: 82,0 ppm és -16,9 ppm ) 

 

Bár magukat a feltételezett triciklusos dimer dianionokat nem tudtuk azonosítani, 

érdemes megjegyezni, hogy a 77 dilítium-dianion (lásd részletesen 2.2.5 fejezet) előállítása 

során melléktermékkent izoláltuk a triciklusos dimert (79), amely valószínűleg az oldószerből 

származó protontartalom következtében képződött a 78-as lítium-szilolidból (35. ábra). 
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35. ábra   Dilítium-szilolidból (77) keletkező trickilusos dimer dianion (79) 

keletkezésének feltételezett reakcióútja 

 

A vegyületet egykristály röntgendiffrakcióval azonosítottuk, NMR mérések 

elvégzésére a kristályok kis mennyisége miatt nem volt lehetőségünk (36. ábra). 

 

36. ábra   Triciklusos dimerdianion röntgendiffrakciós szerkezete (79), a hidrogének 

nincsenek feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: Si(1)C(1) 1,923(8); Si(1)C(4) 1,828(9); 

C(4)C(3) 1,43(1); C(1)C(2) 1,55(1); C(2)C(3) 1,40(1). 
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2.2.3.   1-Mezitil- és 1-bisz(trimetilszilil)metil-szilolid előállítása 

 

A dimer dianion keletkezésének visszaszorításához a gyűrűszilíciumon nagy 

térkitöltésű csoportokat terveztünk alkalmazni, ezzel sztérikus gátlást kialakítva. Az 37. ábrán 

látható két klórszilol prekurzor (80, 81) előállítását terveztük meg, ahol a szilíciumon Mes, 

illetve CH(SiMe3)2 csoportokat alakítottunk ki.  

 A vegyületeket előállításához a 42-es diklórszilolt reagáltattuk MesLi-mal, illetve 

LiCH(SiMe3)2-mal.  

 

 

37. ábra   Nagy térkitöltésű csoportokat tartalmazó klórszilolok (80, 81) előállítása 

 

MesLi-ot in situ módszerrel MesBr és tBuLi halogén–fém cseréjével állítottuk elő 

dietil-éterben, majd ehhez a reakcióelegyhez adagoltuk a 42 THF-es oldatát. A MesLi 

keletkezését a reakcióelegyből –78
o
C-on kiváló fehér csapadék jelezte. 

Irodalmi leírás alapján állítottuk elő a LiCH(SiMe3)2-t.
103

 A keletkező LiCH(SiMe3)2 

tisztaságát 
1
H NMR spektroszkópia segítségével vizsgáltuk, amiből megállapítottuk a 

vegyülethez koordinálódó dietil-éter tartalmat is (38. ábra). A LiCH(SiMe3)2 dietil-éteres 

szuszpenzióját a diklórszilolhoz (42)  adagolva alacsony hőmérsékleten kaptuk a 80-as 

vegyületet. 

 

 

38. ábra   LiCH(SiMe3)2 előállítása 

 

A 80 és 81 tisztítását és izolálását vákuumdesztillációval, és hexánból többszöri 

átkristályosítással végeztük. Azonosításukhoz GC-MS és NMR spektroszkópiás méréseket 

(
1
H,

 13
C{

1
H}, 

29
Si{

1
H},továbbá HMBC, HSQC és 

1
H–

29
Si korreláció) végeztünk.  
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NMR azonosítások menetét részletesebben ismertetem, mert az itt kapott információk 

sokat segítettek a később tárgyalandó szilolid-anionok NMR spektrumainak megértéséhez. 

Az egyik fontos információ, amit az 
1
H NMR mérések során tapasztaltunk, hogy a -szeneken 

lévő fenilcsoportok rotációja gátolt, ezért 
1
H NMR jeleik kiszélesednek, illetve felhasadnak 

szobahőmérsékleten. Azokban az esetekben, ahol a gyűrűben lévő szilíciumon két eltérő 

helyettesítő található (66, 67, 80 és 81) a fenilcsoportok két orto-, illetve meta–szene is eltérő 

frekvencián rezonál. Példaként a 67 hőmérsékletfüggő NMR spektrumait mutatom be a 39. 

ábrán. A fenilcsoport forgásának rotációs gátját meg lehet határozni a koaleszcencia 

hőmérséklet (Tc = 313K) segítségével, ami 14,4 kcal/mol-nak adódott. Számítási 

eredményekből kapott forgási gát energia is jó egyezést mutatott ezzel az értékkel (Erot = 

14,9 kcal/mol B3YLP/6-311+G* szinten). Ezt a jelfelhasadást a 66, 67, 80 és 81 

mindegyikében tapasztaltuk 
1
H és 

13
C{

1
H} NMR felvételek esetében (39. ábra).  

 

 

39. ábra   1-terc-Butil-1-klórszilol (67) 
1
H és 

13
C NMR jeleinek hőmérséklet függése 

 

 

Az  és  gyűrűszenek kémiai eltolódásának meghatározásához 2D NMR felvételeket 

készítettünk. A C
13

CNMRkémiai eltolódásokat a hozzájuk kapcsolódó Me3Si-csoport 

hidrogénjeinek 
3
JCH csatolásával, míg a C

13
CNMR kémiai eltolódásokat a fenilcsoportok 

orto-hidrogénjeinek 
3
JCH csatolásával azonosítottuk (40. ábra). 
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 Egyes esetekben a Cjelekmegkülönböztetése a -fenilcsoport C(ipso) jelétől 

nehézkes még 2D NMR felvételek segítségével is, azonban a klórszilolok esetében a Cjelek 

kémiai eltolódása jellemzően 180–160 ppm tartományban található, ami megkönnyíti az 

azonosítását. 

 

 

40. ábra   C szenek azonosítása a 81 HMBC spektrumában 

 

 

 A 80-as vegyület esetében nemcsak a fenilcsoportok rotációja gátolt, de a mezitil- 

csoporté is, emiatt a mezitilcsoport orto-helyzetű metilcsoportjainak 
13

C és 
1
H magjai eltérő 

frekvenciánál rezonálnak, továbbá az orto- és meta-helyzetű fenilszenek 
13

C NMR kémiai 

eltolódásai is különböznek (41. ábra).  
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41. ábra   orto-Helyzetű metiljelek felhasadása a 81 
1
H NMR spektrumában 

 

 A 81-es vegyület NMR vizsgálatai azt mutatták, hogy a CH(SiMe3)2 csoportok miatt, 

mind a SiMe3-csoport 
1
H és 

13
C jelei, mind a gyűrűszenek jelei felhasadnak (42. ábra). 

 

 
 

42. ábra   CH(SiMe3)2 csoport protonjeleinek felhasadásai a 80 
1
H NMR spektrumában 
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Miután a 80 és 81 vegyületeket azonosítottuk, THF-es oldatukat 2 ekvivalens fém- 

lítiummal reagáltattuk, hogy a kívánt lítium-szilolidokat (84 és 85) előállítsuk (43. ábra). 

 

 

43. ábra   Lítium-szilolidok (84 és 85) előállítása direkt metallálással 

 

A reakciót követően az oldószert Et2O-re cseréltük, majd az dietil-éteres oldatokat 

szűrtük és bepárlás után a vegyületeket kristályosítottuk. Mind a 84 mind a 85 jobban oldódott 

dietil-éterben és toluolban is, mint a korábbi lítium-szilolidok (68Li, 69Li). Mindkét 

vegyületet sikerült deuterált benzolos oldatban 
1
H, 

13
C{

1
H} és 

29
Si{

1
H} NMR vizsgálatokkal 

azonosítani. 

 

2.2.4.   A szilíciumon nagy térkitöltésű csoportot tartalmazó szilolid-anionok 

aromásságának vizsgálata
b
 

 

A lítium-1-mezitilszilolid (85) Et2O-es oldatából sikerült egykristály 

röntgendiffrakcióra alkalmas kristályokat előállítani, és így szerkezetét meghatározni (44. 

ábra). 

                                                 
b
Fekete Cs.; Holczbauer T.; Nyulászi L.; Kovács I.: Planar lithium silolide: Aromaticity, with significant 

contribution of a non-classical resonance structure, Chemical Communications 2017, 53, 1106411067 [IF: 

6,319; részvételi arány: 100%] 
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44. ábra   Lítium-1-mezitilszilolid (85) egykristály röntgendiffrakciós szerkezete, a 

hidrogének nincsenek feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: Si(1)C(5) 1,796(5); Si(1)C(2) 

1,784(5); Si(1)Li(1) 2,517(8); C(2)C(3) 1,455(6); C(3)C(4) 1,417(6); C(4)C(5) 1,451(6) 

 

A levegőre érzékeny sárga kristályban két független molekula található az 

aszimmetrikus egységben (85a és 85b), melyek csak a mezitilcsoport és a koordinálódó THF 

orientációjában térnek el. Minkét molekula esetében a gyűrű közel sík szerkezetű, a szilícium 

körüli kötésszög összeg (ASS) 358,4
o
, illetve 356,8

o
, ami sík szerkezetre, és így nagyfokú 

aromásságra utal. A két molekulában a mezitilcsoportok a szilolid gyűrű síkjával 88,6
o
, illetve 

59,0
o
-ot zárnak be. A gyűrűben lévő SiC kötéshosszak rövidebbek, mint a tipikus Si–C 

kötéshosszak (1,871,89 Å),
104

 ami megnövekedett kettős kötés jellegre utal (Si=C 

kötéshosszak tipikusan 1,701,76 Å),
105

 annak ellenére, hogy anionokban a kötéshosszak 

mindig hosszabbak, mint semleges molekulákban. A gyűrűben lévő C-C kötéshosszak 

kiegyenlítettek, sőt a számításainkban tapasztalt jelenség itt is megfigyelhető, nevezetesen 

hogy a CC kötések hosszabbak, mint a CC kötés (CC =CC CC = –0,036(8)). 

Összehasonlítva a CCés a CCkötéshossz különbségeket, más öttagú heterociklusokban 

mért értékekkel azt mondhatjuk, hogy szignifikáns az eltérés az eddig tapasztaltaktól (45. 

ábra).  
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45. ábra   CCés  CCkötéshosszak különbsége öttagú heterociklusokban
106a–c

 

((CC =CC CC) Aromás vegyületek piros színnel jelölve, míg a zöld színnel a 

nem aromás 1,1-biszszilolt (70) jelöltük) 

 

Mindezekből a geometriai adatokból arra következtethetünk, hogy a szilícium 

magános elektronpárja nagymértékben részt vesz a -elektronrendszer kialakításában. A C-C 

kötéshosszak különbsége pedig a korábban említett mezomerszerkezetek közül a b és a c 

szerkezetek (7. táblázat) valóban megnövekedett súlyát mutatja.  

Az NMR spektroszkópiai mérések eredményeit elemezve is az aromás szerkezet 

kialakulására következtethetünk (14. táblázat). A 
29

Si kémiai eltolódások mind a 84 mind a 85 

esetében aromás szerkezet kialakulását bizonyítják, ugyanis a kiindulási vegyületekhez (80, 

illetve 81) képest a kisebb térerő irányába változtak a metallálás során.  

14. táblázat   
29

Si és 
13

C NMR eltolódások változása a 84 és 85 keletkezése során 

 80
a
 84

b
 (84-80) 81

a
 85

b
 (85-81) 

Si(gyűrű) 28,5 77,2 48,7 17,0 65,7 48,7 

C 142,7 100,5 –42,2 143,9 103,1 –40,8 

C 168,9 – – 168,1 135,0 –33,1 

Li  –5,9   –5,6  

a
[ppm] CDCl3 oldószerben; 

b
[ppm] C6D6 oldószerben. 
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Ezzel összhangban a 
13

C NMR jelek több mint 40 ppm-mel a nagyobb térerő irányába 

tolódtak el, amit eddig még nem tapasztaltak szilolid-anionok esetében. A 84 esetében a C 

kémiai eltolódásokat nem sikerült azonosítani a sztérikus gátlás miatt kialakuló 

jelkiszélesedés miatt. 

A 84 és 85 vegyület
 7

Li NMR kémiai eltolódása a 5
 koordinált aromás félszendvics 

komplexekre jellemző, ami arra utal, hogy deuterált benzolban a Li
+
 a szilolid gyűrűhöz 

kapcsolódik kontakt ionpárként és az aromás gyűrűáram befolyásolja az eltolódását.
107

 Az 

aromás gyűrűáram jelenlétére további bizonyítékot találtunk a 
1
H NMR felvételekben. A -

helyzetű fenilcsoportok merőlegesek a szilolid gyűrű síkjára, így protonjaik alkalmasak a 

gyűrűáram vizsgálatára. A 85-ös kialakulása során az orto-fenilprotonok 

rezonanciafrekvenciája a nagyobb térerő irányába változik, ami összhangban van az aromás 

gyűrűáram hatásával. Ezzel párhuzamosan az orto, meta és para jelek nagymértékben 

eltávolodnak egymástól, a gyűrűáram hatásának távolságfüggése következtében (46. ábra). 

 

 

46. ábra   -Fenilcsoportok proton jelei, mint aromás gyűrűáram indikátorok 

 

További aromássági vizsgálatok elvégzéséhez a röntgendiffrakciós mérésből kapott 

geometriákat M06-2X/6-31+G(d,2p) módszerrel optimáltuk, majd az optimálás során kapott 

szerkezetet vizsgáltuk. A számításból kapott geometriai adatok jó egyezést mutattak a 

mérésből kapott adatokkal (15. táblázat). A számított szerkezetekből a 85b_cal 0,4 kcal/mol-

lal alacsonyabb energiájú volt, mint a 85a_cal, ezért a további számításokhoz a 85b_cal 



 

 

61 

 

szerkezetet választottuk. Az NRT számítások igazolták a b és c mezomerszerkezetek 

megnövekedett súlyát (a: 15% b: 37% c: 47%), valamint a Bader-analízisből kapott 

ellipticitás értékek is alátámasztották a SiC kettős kötés jellegét (Függelék F2. ábra). A 

85b_cal 
13

C és 
29

Si NMR eltolódásait is meghatároztuk B3LYP/pcS-2 módszert alkalmazva. 

A számított 
29

Si eltolódás (66,6 ppm) jó egyezést mutatott a mért adattal (65,7 ppm), ahol a 

trimetil-szililcsoport kémiai eltolódását használtuk referenciaként. 
13

C NMR számítások során 

a mért kémiai eltolódásokat ábrázoltuk a számításból kapott izotróp árnyékolási konstansok 

függvényében. A mért eredmények jól illeszkednek a kapott regressziós egyenesre (Függelék 

F3 ábra; F2 táblázat). 

 

15. táblázat   Lítium-1-mezitilszilolid mért és számolt geometriai adatai 

 85a 85b 85a_cal 85b_cal 

 Diffrakciós adatok Számolt szerkezetek 

SiC
a
 1,790(4) 1,796(5) 1,797 1,798 

SiC
a
 1,791(5) 1,784(5) 1,795 1,796 

CC
a
 1,455(6) 1,455(6) 1,444 1,443 

CC
a
 1,451(6) 1,451(6) 1,445 1,445 

CC
a
 1,415(6) 1,417(6) 1,418 1,421 

∆CC
b
 –0,038(8) –0,036(8) –0,027 –0,023 

ASS
c
 356,8 358,4 356,9 356,9 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC– CC [Ǻ]; 

c
[

o
]. 

 

A Li
+
 ellenion aromásságra gyakorolt hatását úgy vizsgáltuk, hogy a 85 THF-es 

oldatához feleslegben 12-korona-4 étert adagoltunk, ezzel elérhető, hogy a Li
+
 ne a szilolid 

gyűrűhöz, hanem a koronaéterhez koordinálódjon. A 
7
Li NMR felvételek is ezt igazolták, ahol 

a 
7
Li kémiai eltolódása –0,2 ppm-re változott, ami az éterrel koordinált Li

+
-ra jellemző 

érték.
108

 A 
29

Si NMR kémiai eltolódás kismértékben a nagyobb térerő irányába változott a 

benzolos oldathoz képest (65,7 pmm-ről 60,0 ppm-re), és 
13

C NMR kémiai eltolódások csak 

kismértékben változtak meg a koronaéter hozzáadását követően. 
1
H NMR felvételek esetében 

érdekes módon a 85 mezitilcsoportjának orto-metilcsoportjai, melyek két különböző 

frekvencián rezonálnak a gátolt rotáció és eltérő kémiai környezetük miatt, koronaéteres 

oldatban jeleik egybeolvadnak (47. ábra).  
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47. ábra   Mezitilcsoport metil 
1
H jeleinek változása koronaéter hozzáadása során 

 

A szeparált ionpár kialakulása során tapasztalt mérési eredmények megértéséhez, 

kiszámítottuk a 85_cal mellett a 85

_cal szerkezetét is, ahol a Li

+
 elleniont eltávolítottuk 

szilolid-anionról (48. ábra, 16. táblázat).  

 

Si
SiMe3

PhPh

Me3Si

Mes

Li (THF)

85_cal

Si

PhPh

Me3Si SiMe3

Mes

Si

PhPh

Me3Si SiMe3

Mes

85pl_cal85_cal
 

48. ábra   NMR számításokhoz használt szerkezetek (85_cal, 85

_cal, 85pl


_cal)  

 

Az ellenion eltávolítása kismértékben piramisos szilolid-anion kialakulását 

eredményezte, ezért megvizsgáltuk a mesterségesen kilapított 85pl

_cal szilolid-anion 

szerkezetét is. A 85pl

_cal B3LYP/6-31(d,2p) bázison 1,3 kcal/mol-lal magasabb energiájú 

volt, mint a 85

_cal, azonban M06-2X/6-31+G(d,2p) módszerrel számolva minimum- 

állapotnak adódott, ami csak 0,3 kcal/mol-lal magasabb energiájú. A 85

_cal és 85pl


_cal 

szerkezetekre számolt NMR eltolódás értékeket összehasonlítva a kísérleti NMR 

eredményekkel, azt láthatjuk, hogy a 85pl

_cal írja le jobban a kémiai eltolódásokat (16. 

táblázat). A leginformatívabb a C szenek számolt kémiai eltolódása, ugyanis ez a jel nagyon 

érzékenyen változik a gyűrű „piramisosságával”. 
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16. táblázat   Lítium-1-mezitilszilolid (85) számolt és mért 
29

Si és 
13

C NMR kémiai 

eltolódásai 

 85
c
 85_12korona4

d
 85_cal 85


_cal 85pl


_cal 

 mért adatok számolt adatok 

ASS
a
 356,8 - 358,4 330,2 360 

Si(gyűrű)
b
 65,7 60,0 66,6 37,3 73,8 

C
b
 103,1 109,8 109,4 144,7 99,9 

C
b
 135,0 136,8 108,0 144,5 134,7 

Li
b
 –5,6 –0,2    

a
[

o
];

b
[ppm];

 c
C6D6 oldószerben;

 d
C6D6/THF oldószerben 

 

A számítási és mérési eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a koronaéterrel 

kialakított szeparált ionpár esetében (85_12korona4) dinamikus egyensúly alakul ki a két 

egymással enantiomer viszonyban lévő kismértékben piramisos állapot között (85

_cal), 

amelyek az alacsony energiájú planáris szerkezeten (85pl

_cal) keresztül alakulnak 

egymásba. 

Ha a számolt szerkezetek aromássági mérőszámait (Bird-index, NICS(0)) 

megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a két „planáris” (85_cal, 85pl

_cal) állapot jelentős 

aromássággal rendelkezik, de a piramisos állapotban (85

_cal) sem csökkennek számottevően 

az aromásságára vonatkozó mérőszámok (17. táblázat). 

 

17. táblázat   A lítium-1-mezitilszilolid különböző formáinak aromássági mérőszámai 

 85_cal 85

_cal 85pl


_cal 

ASS
a
 358,4 330,2 360 

I5 90 65 81 

NICS(0)
b
 –12,3 –7,7 –9,1 

NICS(1)
b
 –8,2 –6,7 /–7,7

c
 –6,8 

a
[
0
]; 

b
[ppm] 

c
a piramisos szerkezet miatt a gyűrű két oldalán eltérő az érték 

 

Összességében sikerült két aromás lítium-szilolidot (84, 85) előállítanunk, melyeknek 

szerkezetét NMR mérésekkel, és a 85-ös lítium-1-mezitil-szilolid esetében egykristály 

röntgendiffrakciós vizsgálattal is sikerült azonosítanunk. A mérésekből kapott eredmények 

minkét vegyület nagyfokú aromásságát igazolták, amit a 85-ös vegyületnél elvégzett 



 

 

64 

 

kvantumkémiai számítások is igazoltak. A mérésből kapott szilolid gyűrűben lévő C-C 

kötéshossz értékek igazolták azt a számítási eredményekből már megfigyelt jelenséget, hogy 

aromás szilolid-anionok esetében a b és c rezonanciaszerkezetek jobban leírják a molekula 

elektronszerkezetét, amit korábban mérésekkel még nem sikerült kimutatni öttagú 

heterociklusok esetében.  

NMR és kvantumkémiai vizsgálataink alapján a Li
+
 ellenion a szilolid gyűrű 

aromásságára gyakorolt pozitív hatását is bizonyítottuk, azonban a szeparált ionpár esetében 

is számottevő aromásságot lehetet tapasztalni. 

 

2.2.5.   Szilolid-dianionok előállítása és szerkezetvizsgálata
c
 

 

 A 42-es 1,1-diklórszilolt 4 ekvivalens nátriummal vagy káliummal dioxánban 

forráshőmérsékleten reagáltatva kapjuk a várt 1,1-dinátrium-, illetve 1,1-dikálium szilolid- 

dianiont (49. ábra).
109

 Fémlítiummal a reakció nem játszódik le a lítium magasabb 

olvadáspontja miatt. Míg nátrium és kálium a dioxán forráshőmérsékletén olvadt állapotban 

úszik az szerves oldószer felületén, így biztosítva fém felületének folyamatos megújulását, 

addig a lítium esetében a keletkező dianion (88), illetve LiCl kiválik a fém felületére és 

megakadályozza a további reakciót (tulajdonképpen passziválódik a fém felülete).  

 

 

49. ábra   1,1-Diklórszilol (42) direkt metallálása  

 

 Ultrahangos keveréssel, melyet az irodalmi leírások alapján rendszeresen alkalmaznak, 

sem sikerült a lítium-dianiont előállítani.
47 

A vegyületek izolálása során a dioxános 

szuszpenziót leszűrtem, majd a szilárd maradékot dioxánnal, illetve hexánnal mostam. A 

kapott sárga porszerű vegyületek nitrogénatmoszférában alacsony hőmérsékleten hónapokig 

eltarthatók, azonban levegővel érintkezve hevesen elreagálnak, gyakran meggyulladnak. A 

86-os és 87-es vegyületeket THF-ből átkristályosítva nem kaptunk egykristály 

                                                 
c
 Részben: Fekete Cs.; Kovács I.; Nyulászi L.: Synthesis and NMR characterization of 2,5-Bis(Trimethylsilyl)-

3,4-Diphenyl-1-Silacyclopentadienyl Dianion, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2014, 

189, 10761083. [IF(2014): 0.561, független idézet: 1, részvételi arány 100%.] 
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röntgendiffrakcióra alkalmas kristályokat, ezért THF-es oldatban 
1
H,

 13
C{

1
H}, 

29
Si{

1
H} NMR 

spektroszkópiával azonosítottuk a vegyületeket, továbbá kémiai reakcióval bizonyítottuk 

keletkezésüket. Mindkét vegyület THF-es oldatát EtBr-dal reagáltatva 90%-os termeléssel 

1,1-dietilszilolt (89) kaptunk (50. ábra).  

 

 

50. ábra   Dianionok reakciója EtBr-dal 

 

 A 49. ábrán látható reakciókat dioxán helyett THF-ben szobahőmérsékleten elvégezve 

azt tapasztaltuk, hogy fémlítium esetében 1 nap alatt lejátszódik a redukció, míg nátrium és 

kálium esetében két nap kevertetés során is marad elreagálatlan fém a reakcióelegyben. 

Valószínűleg a THF-ben jobban oldódó LiCl és lítium-dianion segíti a fém felületének 

megújulását, míg nátrium és kálium esetében nem nő jelentősen az oldhatóság, és ez 

megakadályozza a teljes konverziót. Ha az 1,1-diklórszilolt (42) fémnátriummal, illetve 

káliummal a THF forráshőmérsékletén reagáltatjuk, nagy mennyiségű melléktermék 

keletkezik az NMR vizsgálatok alapján. 

 Az 1,1-dilítium-szilolidot (88) sikerült THF-es oldatból átkristályosítanunk és ezzel 

egykristály röntgendiffrakciós mérésre alkalmas kristályokat előállítani. A vegyület 

szerkezetét az 51. ábra mutatja. A korábban közölt 8-as tetrafenilszilolid-dianionhoz képest a 

88 szerkezetben a gyűrűhöz 5
 koordinációval kapcsolódó lítiumhoz egy THF molekula 

koordinálódik, míg a 8 esetében kettő. A röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásból kapott 

adatokból a 88 nagymértékű aromásságára következtethetünk. A C-C kötéshosszakat 

összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a CC kötés jelentősen rövidebb, mint a CC 

kötések, amit korábban a lítium-1-mezitilszilolidnál (85) is tapasztaltunk és alátámasztja a 

megnövekedett „b” és „c” mezomerszerkezet arányát. 
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51. ábra   1,1-Dilítium szilolid (88) röntgendiffrakciós szerkezete, a hidrogének nincsenek 

feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: Si(1)C(1) 1,859(2); Si(1)C(4) 1,854(2); C(1)C(2) 1,439(3); 

C(2)C(3) 1,409(3); C(3)C(4) 1,448(3). 

 

Az irodalomból ismert 1,1-dilítium-tetrafenilszilolid (8) röntgendiffrakcióval 

meghatározott SiC és CC kötéshosszai kismértékben hosszabbak, míg a CC 

kötéshosszak közel azonosak a 88-ban mértekkel (18. táblázat), ezzel együtt a 8 esetében 

CCésCCkötéshosszak szinte azonosnak tekinthetők.  

 

18. táblázat   Szilolid-anion (85a,b) és dianionok (88, 88’, 8) röntgendiffrakciós szerkezeti 

adatainak összehasonlítása 

 85a 85b 88 88’ 8
48

 

SiC
a
 1,790(4) 1,796(5) 1,859(2) 1,864(7) 1,850(3) 

SiC
a
 1,791(5) 1,784(5) 1,854(2) 1,872(7) 1,840(3) 

CC
a
 1,455(6) 1,455(6) 1,448(3) 1,46(1) 1,448(4) 

CC
a
 1,451(6) 1,451(6) 1,439(3) 1,47(1) 1,426(4) 

CC
a
 1,415(6) 1,417(6) 1,409(3) 1,427(9) 1,430(4) 

∆CC
b
 –0,038(8) –0,036(8) –0,035(4) –0,038(14) –0,007(6) 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC– CC [Ǻ].  

 

A 88-at dietil-éterből átkristályosítva új kristályokat sikerült előállítani, melyben eddig 

a szilolid-dianionok esetében nem ismert koordinációval rendelkező agglomerátumok 

keletkeztek (88’) (52. ábra, 18. táblázat). Érdekes módon a szilolid gyűrű nem kettő, hanem 
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három Li-hoz koordinálódik, kettővel 5
-, eggyel pedig 1

-koordinációt kialakítva. A lítium 

szempontjából kétféle koordinációs állapot alakul ki; a Li
+
 vagy két szilolid gyűrűhöz 

kapcsolódik 5
- és 1

-koordinációval, vagy egy szilolid gyűrűhöz 5
-koordinációval és egy 

THF molekulához. A 88’ szerkezetben a szilolid gyűrűben lévő kötéshosszak kismértékben 

megnövekednek a 88-hoz képest. 

 

 

52. ábra   1,1-Dilítium-szilolid (88’) röntgendiffrakciós szerkezete, a hidrogének nincsenek 

feltüntetve. Kötéshosszak [Å]: Si(1)C(1) 1,864(7); Si(1)C(4) 1,872(7); C(1)C(2) 1,46(1); 

C(2)C(3) 1,427(9); C(3)C(4) 1,47(1). 

 

Az NMR vizsgálatok eredményeit a 19. táblázatban foglaltam össze. Az NMR 

mérések THF-es oldatban C6D6 kapillárist tartalmazó mintából készültek, a vegyületek 

benzolban való rossz oldhatósága miatt. A gyűrű Si és a C eltolódás az irodalomban leírt 

módon (
29

Si kémiai eltolódások kisebb térerő irányába, míg 
13

C jelek nagyobb térerő 

irányába) változott a kiindulási vegyület eltolódás értékeihez képest, azonban az Cváltozása 

éppen ellentétes irányú. A 88-as vegyület esetében a gyűrű Si extrém kis térerőnél rezonál, 

aminek okait jelenleg még vizsgáljuk. Azt feltételezzük, hogy a Li
+
 kationnal kialakuló 

nagyobb kovalens hányaddal rendelkező koordinációs kötés felelős a kémiai eltolódás ilyen 

mértékű eltéréséért a 86 és 87 vegyületekhez képest (mivel az NMR méréseket THF-es 

oldatban végeztük, feltételezhetjük, hogy a korábban említett két koordinációs állapot közül 

(88 és 88’) a 1
-Li(THF)3/

5
-Li(THF) (88) lesz jellemző). 
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19. táblázat   A 86, 87 és 88 
13

C és 
29

Si NMR kémiai eltolódása és a kémiai eltolódások 

változása a kiindulási 42 vegyület kémiai eltolódásához képest 

 42
a
 88

b
 (88-42) 87

b
 (87-42) 86

b
 (86-42) 

Si(gyűrű) 19,2 108,6 +95,4 44,9 +25,7 49,3 +30,1 

C 136,2 148,9 +12,7 149,2 +13,0 149,7 +13,5 

C 169,8 141,9 –27,9 140,2 –29,6 141,3 –28,5 

a
[ppm] CDCl3 oldószerben; 

b
[ppm] THF oldószerben C6D6 kapillárissal 

 

Az aromássági mérőszámok meghatározásához optimáltam a 88_cal és 88
2

_cal 

szerkezeteket M06-2X/6-31+G(d, 2p) szinten. 88_cal esetében a 88 röntgendiffrakciós 

mérésből kapott szerkezetet használtuk, míg 88
2

_cal esetében a két Li-ot és az ezekhez 

koordinálódó THF molekulákat eltávolítottuk a szerkezetből. A számított aromássági 

mutatókat a 20. táblázatban összegeztem. A számolt szerkezeteket összehasonlítva a 88 

szerkezettel, azt mondhatjuk, hogy a számítások ebben az esetben jócskán alábecsülik a C-C 

kötéshosszaknál tapasztalható különbséget (20. táblázat).  

 

20. táblázat   Dilítium-szilolid különböző formáinak aromássági mérőszámai 

 85_cal 88_cal 88
2

_cal 

ASS
a
 358,4 – – 

∆CC
b
 –0,027 –0,010

d
 –0,014 

I5 90 63 57 

NICS(0)
c
 –12,3 –10,2 –6,0 

NICS(1)
c
 –8,2 –8,6 –7,2 

a
[

0
]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC– CC [Ǻ]; 

c
[ppm] 

d
88 röntgenszerkezetéből kapott érték: 

–0,035(4)Ǻ  

 

A Bird-index értékek 88_cal és 88
2

_cal esetében kisebbek, mint a 85_cal-nál 

meghatározottak, aminek valószínűleg a dianion nagyobb negatív töltése lehet az oka, ami 

növeli a kötéshosszakat a gyűrűben. NICS(1) értékek közel azonosak a korábban számolt 

értékekkel.  

 Összességében a 88 szilolid-dianion esetében is megnövekedett aromásságról 

beszélhetünk, amit az NMR mérési eredmények és az egykristály röntgendiffrakcióból kapott 
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adatok alátámasztanak. Ugyanakkor a számított szerkezetek ebben az esetben jobban eltérnek 

a mért szerkezetektől, mint a monoanionok esetében (Függelék F3 táblázat). 

 

2.2.6.   Vaskomplexek előállítása és kísérletek ferrocénanalóg szintézisére
d
 

 

 Vas–szilícium kötést legkönnyebben Wilkinson-féle szintézissel lehet kialakítani, ahol 

Na[FeCp(CO)2]-t reagáltatnak klórszilánokkal (53. ábra).
110

 Ezzel a módszerrel szintetizáltak 

három 1
-vas-szilolid komplexet (90, 91, 92), melyekből CO-eliminációval (melegítéssel 

vagy UV besugárzással) próbáltak ferrocénanalógokat előállítani, azonban csak a szilolid 

gyűrű bomlástermékeit (butadiénszármazékok) sikerült izolálni a [FeCp(CO)2]2 mellett.
111

 

 

 

53. ábra   1
-Vas-szilolid komplexek előállítása Wilkinson módszerrel és az irodalomból 

ismert 1
-vas-szilolid komplexek (90, 91, 92)

111
 

 

Korábban ismertettem, hogy az -szeneken lévő szililcsoportok növelik a szilolid- 

gyűrű aromásságát. Mivel a ferrocénanalóg vegyületek stabilitása is növekedhet, ha a szilolid 

gyűrű aromásságát növeljük, 1
-vas-szilolid komplexeket állítottunk elő majd kísérletekkel és 

kvantumkémiai számításokkal vizsgáltuk a CO-elimináció lehetőségét. 

Első lépésben a korábban előállított klórszilolok (42, 66, 67) és K[FeCp(CO)2] 

reakciójában jó termeléssel kaptuk a megfelelő vas-szilolid komplexeket (54. ábra). 1-terc-

butil-klórszilol esetében nem sikerült terméket izolálnunk akkor sem, amikor a reakciót THF 

                                                 
d
 Fekete Cs.; Mokrai R.; Bombitz P.; Nyulászi L.; Kovács  I.: η1-silolyl FeCp(CO)2 complexes. Is there a way to 

sila-ferrocene? Journal of Organometallic Chemistry 2015, 799, 291–298. [IF(2015): 2,336 független idézet: 0 

részvételi arány: 60%] 
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forráshőmérsékletén ismételtünk meg, aminek valószínűleg a terc-butilcsoport sztérikus 

gátlása lehet az oka. 

 

54. ábra   1
-Vas-szilolid komplexek előállítása (93, 94, 95) 

 

A 93 és 94 vaskomplexek szerkezetét 
1
H, 

13
C{

1
H}, 

29
Si{

1
H} NMR és HRMS 

vizsgálatokkal igazoltuk. A gyűrűszilícium és gyűrűszén NMR jelek a 21. táblázatban 

találhatók. 

 

21. táblázat   1
-Vas-szilolid komplexek 

29
Si és 

13
C NMR kémiai eltolódásai 

 42
a
 66

a
 91

b
 93

a
 94

a
 

Si(gyűrű) 19,3 30,4 47,6 82,6 55,5 

C 136,2 139,7 – 142,5 143,4 

C 169,8 169,7 – 162,0 163,3 

a
[ppm] CDCl3 oldószerben; 

b
[ppm] CDCl3 oldószerben

111b
 

 

 A 93-as komplex esetében a gyűrű 
29

Si NMR jele erősen a kisebb térerő irányába 

tolódott el a kiindulási 1,1-diklórszilolhoz képest (42), azonban az irodalomban leírt 

CpFe(CO)2SiMe2Cl komplex kémiai eltolódásával (86,4 ppm) közel azonos. Ezzel szemben 

nem jelentős a változás a 94-es metilszármazék esetében, ahol a kémiai eltolódás a korábban 

leírt 91-es vegyület kémiai eltolódásával esik egy tartományba.
111b

 A 93 és 94-es komplexek 

29
Si kémiai eltolódásának ilyen jelentős eltérését valószínűleg a metilcsoport és klór közötti 

különbség okozza. A gyűrűszenek a klórszilolokhoz (42, 66, 67) hasonló frekvencián 

rezonálnak, illetve a korábban ismertetett -fenilcsoportok jelfelhasadásai itt is 

megfigyelhetők. 

 Karbonilkomplexek esetében fontos információ a CO kötések rezgési frekvenciája, 

amit IR felvételek segítségével állapíthatunk meg. A méréseket CsI ablakok között nujol 

filmben végeztük, és hasonló értékeket mértünk ((CO) = 93: 2011, 1957; 94: 1999; 1948  
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cm
–1

), mint az irodalomból ismert 1
-vas-szilolid komplexek esetében ((CO) 90–92 = 

20151995, illetve 19601943 cm
–1

). 

 A komplexeket (93 és 94) hexánból átkristályosítva egykristály röntgendiffrakcióra 

alkalmas kristályokat kaptunk, és elsőként határoztuk meg ilyen komplexek szerkezetét (55. 

ábra). 

 
 

55. ábra   1
-Vas-szilolid komplexek (93, 94) szerkezete, a hidrogének nincsenek feltüntetve. 

Kötéshosszak [Å]: 93: Fe(1)Si(1) 2,3064(8); Si(1)Cl(1) 2,1043(10); Fe(1)C(1) 1,755(3); 

Fe(1)C(2) 1,745(3); C(1)O(1) 1,148(4); C(2)O(2) 1,164(4); Si(1)C(8) 1,886(3); 

Si(1)C(11) 1,883(3); C(8)C(9) 1,362(4); C(9)C(10) 1,516(4); C(10)C(11) 1,359(4). 94: 

Fe(1)Si(1) 2,3660(5); Si(1)C(1) 1,8815(18); Fe(1)C(6) 1,742(2); Fe(1)C(7) 1,750(2); 

C(6)O(2) 1,161(2); C(7)O(1) 1,154(2); Si(1)C(2) 1,9022(18); Si(1)C(5) 1,8945(18); 

C(2)C(3) 1,359(2); C(3)C(4) 1,512(2); C(4)C(5) 1,363(2). 

 

 A két szerkezetet összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a 93 szerkezetben a Fe–Si 

kötés 0,0597(9) Å-mel rövidebb, mint a 94 esetében, ami arra utal, hogy a klór növeli a Fe–Si 

kötés erősségét. Valószínűleg a Fe betöltött d-pályája átlapol a Si–C (Si–Cl) *-pályáival, és 

ez az átlapolás jelentősebb a Si–Cl kötés esetében. Ezt a negatív hiperkonjugációs effektust 

korábban is észlelték a CpFe(CO)2SiCl3 komplex vizsgálatánál, ahol a Fe–Si kötés rövidebb 

volt, mint amire a kovalens rádiuszból számítani lehetet (d(Fe–Si): 2,21 Å).
112

 Ezzel 

párhuzamosan a Fe -donor képessége is csökken, ami hatással van a CO ligandumra történő 

visszadonálására. A C–O kötés vegyértékrezgése a 93 esetében nagyobb hullámszámnál 

jelentkezik, ami a nagyobb C–O kötéserősséget jelent, vagyis a Fe visszadonálása a C–O 

kötés *-pályájára csökkent. Az Fe–CO kötések kismértékben hosszabbak a 93-as 

vegyületben (1,744(3), 1,755(3) Å), mint a 94-ben (1,7425(19), 1,750(2) Å), ami szintén a 

visszadonálás kisebb mértékére utal. 
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 A komplex vegyületek (93, 94) teljes karakterizálása után megkíséreltük átalakítani 

őket ferrocénanalógokká. Első lépésben a szénanalógoknál (pl. 1
-CpFe(5

-Cp)(CO)2) 

sikeresen alkalmazott reakciókat vizsgáltuk (56. ábra).
113

 

 

 

56. ábra   1
-CpFe(5

-Cp)(CO)2 átalakítása ferrocénvegyületté 

 

A 93 és 94 vegyületek toluolos oldatát forralva egy hét alatt sem történt változás az 

NMR felvételek alapján. 

Higanygőzlámpával történt UV besugárzást követően a 93 vegyület elbomlik, míg 94-

es esetében kis mennyiségben keletkezik az 1,1-bisz(szilol) és [FeCp(CO)2]2. Hasonló reakció 

lejátszódását tapasztalták CpFe(CO)2SiPh3 és CpFe(CO)2Me együttes besugárzása során, ahol 

[FeCp(CO)2]2 mellett MeSiPh3 keletkezett, de diszilán képződését nem észlelték.
114

 94 vas-

szilolid komplex esetében valószínűleg a megnövekedett Fe–Si kötéserősség csökkenti a 

dimer termék képződésének lehetőségét. Bár nehéz összehasonlítani a besugárzás 

körülményeit az MS mérésnél tapasztalható körülményekkel, de amíg a 94 esetében a 

[Ph2SiMe3C4SiMe]
+
 fragmens észlelhető báziscsúcsként, addig a 93 esetében nem találunk 

hasonló fragmenst a MS spektrumban (az MS spektrumban csak töltéssel rendelkező 

fragmenseket tudunk észlelni). Az 1,1-bisz(szilol)-t (70) egykristály röntgendiffrakcióval is 

azonosítottuk (57. ábra).  

A 93 és 94 vegyületeket megkíséreltük Me3NO-dal is átalakítani ferrocénkomplexszé, 

azonban 3 napi THF-ben történő forralás után sem észleltünk változást az NMR felvételek 

alapján.
115

 

Minután minden próbálkozásunk sikertelen volt a vas-szilolid komplexek (93, 94) CO-

eliminációjának előidézésére, kvantumkémiai számításokat végeztünk, hogy a kísérletileg 

tapasztalt nagyfokú stabilitást indokolni tudjuk. 
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57. ábra   1,1-Biszszilol (70) egykristály röntgendiffrakciós szerkezete, a hidrogének 

nincsenek feltüntetve. Kötéshosszak Kötéshosszak [Å]: Si(1)Si(4) 2,4632(12); 

Si(1)C(2)1,891(3); Si(1)C(1) 1,881(3); Si(1)C(5) 1,886(3); C(2)C(3) 1,369(4); 

C(3)C(4) 1,519(4); C(4)C(5) 1,359(4); Si(4)C(10) 1,870(3); Si(4)C(6) 1,878(3); 

Si(4)C(9)1,885(3); C(6)C(7) 1,363(4); C(7)C(8) 1,511(4); C(8)C(9) 1,366(4). 

 

Először a CO-elimináció termodinamikai feltételeit vizsgáltuk a 1
-Cp, illetve 1

-

szilolid vagy germolid gyűrűt tartalmazó XFeCp(CO)2 esetében (X = C, Si, Ge: 22. táblázat). 

 

22. táblázat   CO-Eliminiáció vizsgálata B3LYP/6-311+G* szinten 

 

X ΔErel
a
 ΔG

b
 

C   7,3 –15,7 

Si 44,8  21,1 

Ge 43,6  20,3 

a
[kcal/mol]; 

b
[kcal/mol] 298K hőmérsékleten. 

 

A szénanalóg esetében a ΔErel értéke bár pozitív a két felszabaduló CO molekula miatt, a 

szabadentalpia érték (ΔG 298K hőmérsékleten) negatív lesz.
116

 1
-Szilolid gyűrűt tartalmazó 

komplex stabilitása növekszik, amit a két CO keletkezésének entrópiafaktora már nem képes 
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ellensúlyozni, ezért ebben az esetben a ΔG értéke is pozitív lesz. Ettől csak kismértékben tér 

el a germolid gyűrűt tartalmazó komplex CO-eliminációs reakciójának ΔErel és ΔG értéke. 

Megvizsgáltuk a szilolid gyűrűn lévő különböző helyettesítők hatását is a reakcióra, azonban 

azt tapasztaltuk, hogy ezek csak kismértékben befolyásolják a reakció termodinamikai 

paramétereit (23. táblázat). A 23. táblázatban feltüntetett adatokból látszik, hogy a szilolid-

anion aromásságát elősegítő -szeneken lévő szililcsoportok nem növelték jelentősen a 

ferrocén analóg vegyület stabilitását, míg a ΔErel és ΔG érték csökkenését legjobban a gyűrű- 

szilíciumon szilil helyettesítő esetében értük el, ami kifejezetten hátrányos volt a szilolid 

gyűrű aromásságára. 

 Mivel a szilolid gyűrűn lévő helyettesítők hatása nagyon kismértékű, így 1
-vas-

szilolid komplex stabilitásának okát a szén szilícium közötti különbségben kell keresni.  

 

23. táblázat   CO-Eliminiáció vizsgálata helyettesített vas-szilolid 

komplexek esetében B3LYP/6-311+G* szinten.  

 

R1 R2 ΔErel
a
 ΔG

b
 

Cl H 49,5 25,3 

Me H 42,7 19,0 

OMe H 48,8 24,1 

SiH3 H 41,2 17,6 

H Cl 51,4 25,3 

H OMe 56,6 31,0 

H SiH3 44,6 20,6 

a
[kcal/mol]; 

b
[kcal/mol] 298K hőmérsékleten 

 

Ezzel párhuzamosan a Si–Fe kötésben a szilícium s karaktere (28%) is szignifikánsan 

nagyobb a Cp analóg szenének s karakteréhez képest (19%). Hasonló jelenséget figyeltek meg 

Mössbauer spektroszkópiával vizsgált CpFe(CO)2SiMe3 és CpFe(CO)2CH3 
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összehasonlításakor.
117 

Megvizsgáltuk a különböző izomerek egymáshoz viszonyított 

stabilitását is (58. ábra). Az tapasztaltuk, hogy az a legstabilabb izomer (közel 40 kcal/mol-

lal), amelyik Fe–Si kötést tartalmaz. 

 

 

58. ábra   CpFe(CO)2(H)SiC4H4 különböző izomerjeinek egymáshoz 

viszonyított stabilitása B3LYP/6-311+G* szinten számolva. 

 

Gyűrűs vegyületek helyett a Cp(CO)2FeSiH2CH3 és Cp(CO)2FeCH2SiH3 relatív 

energiáit összehasonlítva (59. ábra) is az Fe–Si kötést tartalmazó komplex a stabilabb (24,9 

kcal/mol-lal). A kisebb stabilitás különbség okát abban kereshetjük, hogy a gyűrűs vegyület 

izomerjeinél a Fe–C kötés kialakulása mellett Si=C kettős kötésnek is jelen kell lennie, ami 

kb. 30 kcal/mol-lal labilisabb, mint a C=C kettős kötés.  

 

 

59. ábra   Cp(CO)2FeSiH2CH3 és Cp(CO)2FeCH2SiH3 egymáshoz 

viszonyított stabilitása B3LYP/6-311+G* szinten számolva. 

 

Összességében sikerült két új vas-szilolid komplexet előállítanunk és szerkezetüket 

egykristály röntgendiffrakcióval elsőként meghatároznunk. Átalakításuk ferrocénanalóggá 

több különböző módszert alkalmazva is sikertelen maradt, ami a Fe–Si kötés nagy 

stabilitásának a következménye, ahogy ezt a számítási eredmények is alátámasztották.  
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3.   A kísérletek részletes leírása 

 

3.1.   Kísérleti körülmények 

 

Minden kémiai reakciót és műveletet szárítószekrényben kihevített üvegeszközökben, 

standard vákuum Schlenk-technikát alkalmazva oxigénmentesített és szárított nitrogén- vagy 

argonatmoszférában végeztem. A felhasznált oldószereket az irodalomból ismert eljárások 

szerint szárítottam (THF/Et2O/toluol/dioxán/C6D6 oldószereket nátrium/benzofenonnal, a 

hexánt/heptánt LiAlH4-del vagy nátrium/benzofenon/diglim keverékével), majd nitrogén- 

atmoszférában desztilláltam és tároltam. A CDCl3-ot molekulaszitán vízmentesítettem. A 

szilárd reagenseket vákuumban szárítottam, a folyadékokat felhasználás előtt ledesztilláltam, 

az aminokat KOH-ról desztilláltam, a Merck Ltd.-től vásárolt nBuLi vagy tBuLi hexános 

oldatának aktív alkáli koncentrációját felhasználás előtt Gilman kettőstitrálással határoztam 

meg. 

A termékek tisztítását vákuumdesztillációval vagy átkristályosítással végeztem. 

 A 
1
H, 

13
C{

1
H} és 

29
Si{

1
H} NMR spektrumokat Bruker Avance 300, illetve Bruker 

DRX-500 Avance spektrométeren vettük fel (belső standardként TMS-t használtunk; 
1
H: 

300/500 MHz, 
13

C: 75/125MHz, 
29

Si: 59 MHz). DEPT, valamint HMBC, HSQC és 
1
H

29
Si 

korrelációs mérésekkel azonosítottuk a szilolid gyűrű és a -fenilcsoportok 
13

C, illetve 
29

Si 

jeleit. A szilolid-anionok és dianionok oldatai rendkívül érzékenyek a levegő 

nedvességtartalmára, ezért az NMR méréseket minden esetben leforrasztott NMR csőben 

végeztük. A C6D6-ban rosszul oldódó vegyületek esetében az NMR mérések THF-es 

oldatokból készültek, és a vizsgálathoz szükséges deuterált oldószert C6D6-ot tartalmazó 

kapilláris alkalmazásával biztosítottuk. Egykristály röntgendiffrakciós méréseket RIGAKU R-

Axys Rapid diffraktometérrel végeztük. GC-MS felvételeket SHIMADZU GC-MS QP2010 

készüléken ZB-5 kapillárist (95% dimetilpolisziloxán és 5% difenilpolisziloxán) alkalmazva 

végeztük el. Nagyfelbontású MS méréseket a Micromass GCT vagy Varian MAT 8200 

tömegspektrométeren (70eV; DIR-EI) vettük fel. Elemanalízis vizsgálatokat Elemental vario 

EL analyser készüléken mértünk. Infravörös spektrumokat Perkin Elmer System 2000 FT-IR 

spektrométerem 4000400 cm
–1

 tartományon vettünk fel nujol filmben. Az UV besugárzási 

vizsgálatokhoz HPK-125W nagynyomású higanygőzlámpát használtunk. 

 Kvantumkémiai számításokat Gaussian09
118

 programcsomaggal végeztem el a 2.1 

fejezetben szereplő módszerek segítségével. A planáris szilolid-anionok (ha másképp nem 
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említettem) mindig elsőrendű nyeregpontok voltak a potenciális energiafelületen, ahol az 

imaginárius frekvencia a szilíciumon lévő helyettesítő billegő rezgéséhez tartozott. A 

piramisos kötésszerkezetű szilolid-anionok minden esetben energiaminimumok voltak. A 

szerkezetek ábrázolását Molden
119

 programmal, a Bader analízist pedig Aimstudio
120

 

programcsomaggal végeztem el.  

 

3.2.   Vegyületek előállításának részletes leírása 

 

3.2.1.   Bisz(dietilamino)-diklórszilán 

11,6 mL (0,10 mol) tetraklórszilánt, 28,0 mL (0,20 mol) trietilamint és 500 mL heptánt 

összemértem, majd 22,0 mL (0,20 mol) dietilamin heptános oldatát (50 mL) csepegtettem 

hozzá KPG keverővel végzett kevertetés mellett. A reakcióelegyet szobahőmérsékleten 24 

órán át kevertettem, melynek során nagy mennyiségű fehér csapadék vált ki. A reakcióelegyet 

leszűrtem, majd a csapadékot 3 x 70 mL heptánnal mostam. A szűrletet légköri nyomáson 

bepároltam, a bepárlás közben kiváló csapadékot leszűrtem, majd a sárga színű maradékot 

vákuumban (57 
o
C / 10 mbar) desztilláltam. 

Termelés: 18,00 g (74%) 

1
H NMR (C6D6): δ = 1,08 (t, 

3
J = 6,9 Hz, 12H, CH3), 3,02 (q, 

3
J = 6,9 Hz, 8H, CH2). 

 

3.2.2.   Dietilamino-metil-diklórszilán 

11,8 mL (0,10 mol) metil-triklórszilánt, 14,0 mL (0,10 mol) trietilamint és 500 mL 

heptánt összemértem, majd 11,0 mL (0,10 mol) dietilamin heptános oldatát (50 mL) 

csepegtettem hozzá szobahőmérsékleten KPG keverővel végzett kevertetés mellett. A 

reakcióelegyet 24 órán át kevertettem, miközben nagy mennyiségű fehér csapadék vált ki. 

Ezután a reakcióelegyet leszűrtem, majd a csapadékot 3 x 30 mL heptánnal mostam. A 

szűrletet légköri nyomáson bepároltam, a bepárlás közben kiváló csapadékot ismét leszűrtem, 

majd a sárga színű maradékot vákuumban desztilláltam (65 
o
C / 15 mbar). 

Termelés: 11,72 g (63%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,79 (s, 3H, CH3), 1,08 (t,

 3
J = 6,9 Hz, 6H, CH3), 3,06 (q, 

3
J = 6.9 Hz 

4H, CH2). 
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3.2.3.   Bisz(dietilamino)-bisz(feniletinil)-szilán (39) 

14,4 mL (0,13 mol) fenilacetilént 100 mL THF-ben oldottam, majd az oldatot 0
o
C-ra 

hűtöttem és hozzácsepegtettem 96 mL (0,14 mol, c = 1,51 mol/dm
3
) nBuLi hexános oldatát. A 

nBuLi becsepegtetésének hatására az oldat narancssárga, majd fekete lett. A becsepegtetés 

után 1 órán át kevertettem az oldatot 0 
o
C-on, hozzáadtam 0,31 g (3,5 mmol) réz(I)-cianidot, 

majd 16,00 g (0,07 mol) bisz(dietilamino)-diklórszilán 40 mL THF-el készült oldatát. Ezután 

a reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és egy éjszakán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. Az illékony komponenseket vákuumban ledesztilláltam, a maradék 

anyagot 60 mL hexánban szuszpendáltattam, majd leszűrtem a szuszpenziót. A szűrletről a 

hexánt ledesztilláltam, majd a terméket vákuumdesztillációval izoláltam (200 
o
C / 1 mbar). 

Sárga színű viszkózus folyadékot kaptam. 

Termelés: 17,50 g (72%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 1,09 (t, 

3
J = 6,9 Hz, 12H, CH3), 2,99 (q, 

3
J = 6,9 Hz, 8H, CH2), 

7,27,3 (m, 6H, ArH), 7,47,5 (m, 4H, ArH). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 15,1, 38,9, 91,0, 

104,0, 123,1, 128,1, 128,6, 132,1 

 

3.2.4.   1,1-Bisz(dietilamino)-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetilszilil)-1-szilaciklo-

pentadién (41) 

1,07 g (0,15 mol) lítiumot és 19,80 g (0,15 mol) naftalint argonatmoszféra alatt 

összemértem és 200 mL THF-et adtam hozzá, majd szobahőmérsékleten addig kevertettem a 

reakcióelegyet, amíg a fémlítium elreagált (kb. 3 óra). A reakció során sötétzöld színű elegy 

keletkezett. Ezután 14,20 g (0,038 mol) 39 30 mL THF-fel készült oldatát –50 
o
C-on 

hozzácsepegtettem a reakcióelegyhez, majd a becsepegtetés után 1 órán át ezen a 

hőmérsékleten kevertettem az elegyet. Ezt követően 22,0 mL (0,17 mol) trimetil-klórszilán 

20 mL THF-el készült oldatát –50 
o
C-on a reakcióelegyhez csepegtettem. A trimetil-

klórszilán becsepegtetésének hatására vörösesbarna színű lett a reakcióelegy. A 

reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd 1 éjszakán át ezen a 

hőmérsékleten kevertettem. A reakcióelegy sárgás színűvé változott. Ezután 

lekondenzáltattam az elegyről a THF-et, majd a maradék anyaghoz 100 mL hexánt adtam. A 

kivált fehér csapadékot leszűrtem, hexánnal mostam. A sárga szűrletet szárazra pároltam, 

majd a naftalint vákuumszublimációval (70 
o
C / 2 mbar). távolítottam el. A visszamaradt 

szilárd terméket NMR spektroszkópiával vizsgáltam. 



 

 

79 

 

Termelés: 15,80 g (80%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,12 (s, 18H, CH3), 1,13 (t, 

3
J = 6,9 Hz, 12H, CH3), 3,05 (t, 

3
J = 

6,9 Hz, 8H, CH2), 6,86,9 (m, 4H, ArH), 6,97,1( m, 6H, ArH). 

 

3.2.5.   1,1-Dikloro-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-szilaciklopentadién 

(42) 

20,30 g (0,38 mol) ammónium-kloridra 10,0 mL (0,38 mol) kénsavat csepegtettem, 

majd a keletkező hidrogén-klorid gázt 21,80 g (0,038 mol) 41 240 mL dietil-éterrel készült 

oldatába vezettem –50 
o
C-on. A gázbevezetés után még 1 órán át a reakcióelegyet ezen a 

hőmérsékleten kevertettem. A gázbevezetés hatására a sárga oldatból fehér csapadék vált ki. 

Ezt követően hagytam szobahőmérsékletre melegedni az elegyet, majd 1 éjszakát kevertettem 

ezen a hőmérsékleten. A dietil-éter felét ledesztilláltam a reakcióelegyről, és 100 mL hexánt 

adtam a maradékhoz, majd leszűrtem a kivált csapadékot. A szűrletet bepárlással 

töményítettem, amelyből a termék –30 
o
C-on kikristályosodott. 

Termelés: 11,72 g (69%)  

Op.: 78–81
o
C. 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,22 (s, 18H, SiCH3), 6,676,96 (m, 10H, ArH). 

13
C{

1
H} NMR 

(CDCl3): δ = 0,1 (SiMe3), 127,0 (pPh), 127,5 (o/mPh), 128,4 (o/mPh), 136,2 (C), 140,4 

(iPh), 169,8 (C). 
29

Si{
1
H} NMR (C6D6): δ = 7,9 (SiMe3), 19,3 (Si-gyűrű). 

 

3.2.6.   Dietilamino-bisz(feniletinil)-metilszilán (63) 

8,6 mL (0,078 mol) fenilacetilén 100 mL THF-el készült oldatához 0 
o
C-on 

hozzácsepegtettem 56 mL (0,078 mol, c = 1,42 mol/dm
3
) nBuLi hexános oldatát, majd fél 

órán át kevertettem ezen a hőmérsékleten a reakcióelegyet. Ezután hozzáadtam 0,36 g 

(4,0 mmol) réz(I)-cianidot, majd hozzácsepegtettem 12,90 g (0,039 mol) dietilamino-metil-

diklórszilán 30 mL THF-fel készült oldatát. A reakcióelegyet 1 órán át kevertettem ezen a 

hőmérsékleten, majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és egy éjszakát kevertettem. 

Ezt követően a THF felét lekondenzáltattam a reakcióelegyről és 80 mL hexánt adtam hozzá. 

A kivált csapadékot leszűrtem, és 70 mL hexánnal mostam, amit a szűrlettel egyesítettem. 

Ezután a szűrletből ledesztilláltam az illékony komponenseket, majd vákuumdesztillációval 

sárga viszkózus folyadékot kaptam (200 
o
C/ 7,5 mbar). 
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Termelés: 8,30 g (67%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,63 (s, 3H, CH3), 1,15 (t, 

3
J = 6.9 Hz, 6H, CH3), 3,10 (q,

 3
J = 6.9 Hz, 

4H, CH2), 6,837,44 (m, 10H, Ph). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 1,1, 15,6, 40,5, 91,5, 105,3, 

123,1, 128,4, 128,9 131,9. 

 

3.2.7.   1-Dietilamino-1-metil-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-szilaciklo-

pentadién (65)  

0,29 g (0,042 mol) lítiumot és 5,40 g (0,042 mol) naftalint argonatmoszféra alatt 

összemértem és 60 mL THF-et adtam hozzá. Szobahőmérsékleten 3 óra kevertetés után 

sötétzöld színű reakcióelegyet kaptam. Ezután az elegyet –60 
o
C-ra hűtöttem, majd 

hozzácsepegtettem 4,20 g (0,011 mol) 63 10 mL THF-fel készült oldatát. A reakcióelegy 

színe sötétbarna lett. A becsepegtetés után 1 órát kevertettem az elegyet ezen a hőmérsékleten, 

majd hozzáadtam 4,5 mL (0,050 mol) trimetil-klórszilán 10 mL THF-fel készült oldatát. 

Ezután hagytam szobahőmérsékletre melegedni az elegyet, majd 1 éjszakán át ezen a 

hőmérsékleten kevertettem, mialatt a reakcióelegy zöldes színű lett. A THF-et 

lekondenzáltam, a maradék anyaghoz 20 mL hexánt adtam és a kivált csapadékot leszűrtem, a 

csapadékot 3 x 10 mL hexánnal mostam. A sárga színű szűrletből desztillációval 

eltávolítottam a hexánt, majd vákuumszublimációval a naftalint (70 
o
C / 2 mbar). A 

visszamaradt anyagot további tisztítás nélkül reagáltattam tovább. 

Termelés: 4,29 g (82%) 

 

3.2.8.   1-Klór-1-metil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-3,4-difenil-1-szilaciklopentadién 

(66) 

3,00 g (0,053 mol) ammónium-kloridra 3,0 mL (0,053 mmol) tömény kénsavat 

csepegtettem, majd a keletkező HCl gázt 5,67 g (0,013 mol) 65 50 mL dietil-éterrel készült  

–75 
o
C-os oldatába vezettem. A gázbevezetés hatására fehér csapadék vált ki a 

reakcióelegyből. A gázbevezetés után 1 órán át ezen a hőmérsékleten kevertettem az elegyet, 

majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni. A dietil-éter felét ledesztilláltam a 

reakcióelegyről, és 40 mL hexánt adtam hozzá, majd leszűrtem a kivált csapadékot. A 

szűrletből a termék –30 
o
C-on fehér kristályos anyagként vált ki. 

Termelés: 4,04 g (71%) 
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Op.: 97–98
o
C. 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,06 (s, 18H, SiMe3), 0,82 (s, 3H, CH3), 6,77,1 (m, 10H, ArH). 

13
C{

1
H} NMR (CDCl3): δ = 0,4 (SiMe3), 0,9 (SiCH3), 126,6 (pPh), 127,0 (o/mPh), 128,4 

(o/mPh), 139,7 (C), 141,4 (iPh), 169,7 (C). 
29

Si{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 8.7 (SiMe3), 

30.4 (Si-gyűrű). 

HRMS (EI): m/z (%) 426,1412 (szám. C23H31
35

ClSi3: 426,1417) (45,8), 428,1377 (szám. 

C23H31
37

ClSi3 428,1387) (21,5) [M
+
]; 411,1177 (szám. C22H28

35
ClSi3 411,1187) (33.4), 

413,1142 (szám. C22H28
37

ClSi3 413,1158) (15,4) [M
+
–CH3]. 

Elemanalízis: C23H31ClSi3 (427,21) számított: C, 64,66%; H, 7,31%. mért C, 63,96%; H, 

7,64%. 

 

3.2.9.   1-terc-Butil-1-klór-2,5-bisz(trimetil-szilil)-3,4-difenil-1-szilaciklo-

pentadién (67) 

3,97 g (8,88 mmol) 42-es szilolt 80 mL THF-ben oldottam, majd 0 
o
C-ra hűtöttem. 

Ehhez az oldathoz csepegtettem 6,0 mL (8,88 mmol, c = 1,51 mol/dm
3
) tBuLi hexános 

oldatát. A reakcióelegy barnás zöld színű lett. 1 óra –50 
o
C-on történő kevertetés után, 

hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni, és 1 éjszakát kevertettem ezen a 

hőmérsékleten. Ezt követően a THF-et lekondenzáltam a reakcióelegyről, majd a meggypiros 

maradékhoz 20 mL hexánt adtam és az oldatot szűrtem. A hexános szűrlet narancssárga lett, 

amelyből a terméket –30 
o
C-on kristályosítottam. 

Termelés: 2,70 g (65%) 

Op.: 120–122
o
C. 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,10 (s, 18H, SiMe3), 1,24 (s, 9H, tBu), 6,657,1 (m, 10H, ArH). 

13
C{

1
H} NMR (CDCl3): δ = 1,2 (SiMe3), 21,4 (C(CH3)3), 27,7 (C(CH3)3), 126,6 (pPh), 126,9 

(o/mPh), 127,0 (o/mPh), 128,5 (o/mPh), 129,4 (o/mPh), 138,6 (C), 141,5 (iPh), 171,6 (C). 

29
Si{

1
H} NMR (C6D6): δ = 8,8 (SiMe3), 33,9 (Si-gyűrű). 

HRMS (EI): m/z (%) 468,1886 (szám. C26H37
35

ClSi3: 468,1886) (15,8), 470,1854 (szám. 

C26H37
37

ClSi3: 470,1862) (7,3) [M
+
]; 411,1169 (szám. C22H28

35
ClSi3: 411,1187) (22,8), 

413,1140 (szám. C22H28
37

ClSi3: 413,1158) (13,7) [M
+
–tBu]. 

Elemanalízis: C26H37ClSi3 (469,29) számított: C, 66,54%; H, 7,95%. mért C, 66,23%; H, 

7,90%. 

 



 

 

82 

 

 

3.2.10.   Kísérletek 68(Li, Na, K) 69(Li , Na, K)  előállítására 

 0,50 mmol 66-ot vagy 67-et feloldottam 10 mL oldószerben (THF vagy dioxán) és 

hozzámértem 1,0 mmol fémet (Li, Na vagy K ). 1 napig tartó kevertetés során vörösbarna 

oldat keletkezett, amelyből NMR mintát készítettem. Az NMR csőben C6D6 kapillárist tettem. 

Az NMR spektrumok sok termék keletkezését mutatták. 

 Kristályosítások során többféle keverékoldószert (THF/hexán; THF/dietil-éter; 

THF/toluol) alkalmaztam, azonban nem sikerült a terméket megtisztítanom. 

 

3.2.11.   1,1’-Bisz(1-metil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-3,4-difenil-1-szilaciklo-

pentadién) (70) 

 214 mg (0,50 mmol) 66-ot és 88 mg (0,50 mmol) 12-korona-4-et feloldottam 10 mL 

THF-ben, majd hozzámértem 7 mg (1,0 mmol) Li-ot és szobahőmérsékleten kevertettem 2 

napig. Az oldatot bepároltam, majd 20 mL hexánt adtam a maradékhoz. Az így kapott 

szuszpenziót szűrtem, majd az oldatot bepárlással betöményítettem. A kivált színtelen 

kristályokból NMR mintát készítettem.  

Termelés: 266 mg (68%) 

Op.: 224–226
o
C. 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,01 (s, 18H, SiMe3), 0,78 (s, 3H, CH3), 6,807,15 (m, 10H, ArH), 

13
C{

1
H} NMR (CDCl3): δ = 0,7 (SiMe), 1,7 (SiMe3), 126,1 (pPh), 126,8 (o/mPh), 129,1 

(o/mPh), 142,8 (C/iPh), 147,9 (C/iPh), 170,0 (C). 
29

Si{
1
H} NMR (C6D6): δ = 9,9 

(SiMe3), 5,8 (Si-gyűrű). 

HRMS (EI): m/z (%) 782,3481 (szám. C46H62Si6: 782,3462) (13,5) [M
+
]; 767,3207 (szám. 

C45H59Si6: 767,3227) (5,1) [M
+
–Me]; 391,1727 (szám. C23H31Si3: 391,1734) (89,3) [1/2M

+
] 

Elemanalízis: C46H62Si6 (783,49) számított: C, 70,52%; H, 7,98%. mért C, 70,45%; H, 8,46%. 

 

3.2.12.   1-(Bisz(trimetil-szilil)-metil)-1-klór-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-

1-szilaciklopentadién (80) 

 1,91 g (4,66 mmol) 42-őt feloldottam 20 mL THF-ben, majd lehűtöttem –30 
o
C-ra. 

853 mg (5,13 mmol) CH(SiMe3)2Li 10 mL THF-ben készült oldatát hozzácsepegtettem a 
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reakcióelegyhez ezen a hőmérsékleten. Az oldat színe vörösbarnára változott a becsepegtetés 

során. Hagytam az oldatot szobahőmérsékletre felmelegedni, majd 1 napot kevertettem 

szobahőmérsékleten. Ezt követően az oldatot bepároltam, majd a maradékhoz 20 mL hexánt 

adtam és az így kapott szuszpenziót szűrtem. A szűrletet bepároltam, majd vákuumban 

desztilláltam (250 
o
C / 10

–3
 mbar). A kapott sárga olajat feloldottam 5 mL hexánban és  

–30
o
C-on kristályosítottam. 

Termelés: 1,54 g (58%) 

Op.: 156–157
o
C. 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,18 (s, 18H, SiMe3), 0,27 (s, 9H, CH(SiMe3)2), 0,35 (s, 9H, 

CH(SiMe3)2), 0,44 (s, 1H, CH(SiMe3)2), 6,706,95 (m, 4H, ArH), 6,957,15 (m, 6H, ArH). 

13
C{

1
H} NMR (CDCl3): δ = 1,1 (SiMe3), 1,9 (SiMe3), 3,6 (CH(SiMe3)2), 3,9 (CH(SiMe3)2), 

4,8 (CH(SiMe3)2), 126,5 (széles, o/m/pPh), 126,7 (széles, o/m/pPh), 127,0 (széles, o/m/pPh), 

127,2 (széles, o/m/pPh), 127,8 (széles, o/m/pPh), 128,4 (széles, o/m/pPh), 129,3 (széles, 

o/m/pPh), 141,6 (PhCi), 141,7 (PhCi), 141,7 (C), 143,6 (C), 167,7 (C), 170,0 (C). 

29
Si{

1
H} NMR (CDCl3): δ = 9,0 (SiMe3), –8,4 (SiMe3),1,5 (CH(SiMe3)2), 2,4 

(CH(SiMe3)2), 28,5 (Si-gyűrű).  

HRMS (EI): m/z (%) 570,2228 (szám. C29H47Si35
35

Cl 570,2213) (13,2), 572,2190 (szám. 

C29H47Si35
37

Cl 572,2183) (4,2) [M
+
]; 555,1978 (szám. C28H44Si35

35
Cl 555,1978) (48,1), 

557,1970 (szám. C29H47Si35
37

Cl 557,1949) (28,8) [M
+
Me]. 

Elemanalízis: C29H47Si5Cl (571,56) számított: C, 60,94%; H, 8,29%. mért C, 60,11%; H, 

7,77%. 

 

3.2.13.   1-(2,4,5-Trimetilfenil)-1-klór-2,5-bisz(trimetil-szilil)-3,4-difenil-1-

szilaciklopentadién (81) 

 0,37 mL (2,41 mmol) MesBr-ot feloldottam 10 mL dietil-éterben, majd lehűtöttem 

80
o
C-ra és lassan 1,55 mL (2,41 mmol, c = 1,56 mol/dm

3
) tBuLi hexános oldatát adagoltam 

az elegyhez. A keletkező fehér szuszpenziót még egy óráig kevertettem ezen a hőmérsékleten, 

majd 900 mg (2,01 mmol) 42 10 mL THF-ben készült oldatát csepegtettem a reakcióelegyhez. 

Az oldat színe sötétzöldre változott a becsepegtetés során. Hagytam az oldatot 

szobahőmérsékletre felmelegedni, majd 1 napot kevertettem szobahőmérsékleten. Ezt 

követően az oldatot bepároltam, majd a maradékot feloldottam 15 mL hexánban és az így 
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kapott szuszpenziót szűrtem. A szűrletet bepároltam, majd vákuumban desztilláltam (250 
o
C / 

10
–3

 mbar). A kapott sárga olajat feloldottam 5 mL hexánban és –30 
o
C-on kristályosítottam. 

Termelés: 835 mg (78%) 

Op.: 143–145
o
C. 

1
H NMR (CDCl3,): δ = 0,22 (s, 18H, SiMe3), 2,32 (s, 3H, pMe), 2,57 (s, 3H, oMe), 2,81 (s, 

3H, oMe), 6,836,96 (m, 6H, ArH), 7,037,12 (m, 6H, ArH). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 

0,1 (SiMe3), 20,2 (oMe), 21,1 (pMe), 25,8 (oMe), 125,0 (iMes), 126,5 (pPh), 127,1 (mPh), 

128,1 (széles, oPh), 129,2 (mMes), 130,7 (mMes), 140,1 (pMes), 141,7 (PhCi), 143,6 (C), 

144,1 (oMes), 146,0 (oMes), 168,1 (C). 
29

Si{
1
H} NMR (CDCl3): δ = –8,8 (SiMe3), 17,0 (Si-

gyűrű).  

HRMS (EI): m/z (%) 530,2017 (szám. C31H39Si3
35

Cl 530,2048) (4,6), 532,2011 (szám. 

C31H39Si3
37

Cl 532,2019) (2,3) [M
+
]; 422,1794 (szám. C28H30Si2 422,1886) (100) [M

+
–

ClSiMe3], 303,0976 (szám. C19H19Si2 303,10254) (66,9) [M
+
–ClSiMe3–Mes].  

Elemanalízis: C31H39Si3Cl (531,35) számított: C, 70,07%; H, 7,40%. mért C, 69,02%; H, 

7,12%. 

 

3.2.14.   Bisz(trimetil-szilil)metil-bromid (82)
103

 

 9 mL (0,10 mol) CHBr3-at és 30 mL (0,24 mol) (CH3)3SiCl-t feloldottam 10 mL THF-

ben és lehűtöttem –78
o
C-ra. Ehhez az oldathoz adagoltam 149 mL (0,20 mmol, c = 

1,35 mol/dm
3
) nBuLi hexános oldatát és 1 óráig ezen a hőmérsékleten kevertettem az elegyet. 

A reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre felmelegedni, majd egy éjszakán keresztül 

kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldatot bepároltam (40 
o
C / 100 mbar), majd a 

maradékot szűrtem és a szűrletet vákuumdesztilláltam (69–75 
o
C / 10 mbar).  

Termelés: 15,8 g (66%) 

nD
20

 = 1,461 

1
H NMR (C6D6): δ = 0,27 (s, 18H, SiMe3), 2,00 (s, 1H, CH). 

13
C{

1
H} NMR (C6D6): δ = 0,7 

(SiMe3), 27,2 (CH). 

 

3.2.15.   Bisz(trimetil-szilil)metil-lítium (83)
103

 

6,00 g (0,025 mol) CH(SiMe3)2Br-ot feloldottam 20 mL dietil-éterben és lehűtöttem  

–78
o
C-ra. Ehhez az oldathoz adagoltam 18,5 mL (0,025 mmol, c = 1,34 mol/dm

3
) nBuLi 
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hexános oldatát és 1 óráig ezen a hőmérsékleten kevertettem az elegyet. A reakcióelegyet 

hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd az oldatot bepároltam (40–60 
o
C / 10

–3
 mbar), 

és a fehér proszerű anyagot ezen a hőmérsékleten vákuumban szárítottam. 

Dietil-éter tartalom kb. 10% 

Termelés: 3,74 g (90%) 

1
H NMR (C6D6): δ = 2,51 (s, 1H, CH), 0,16 (s, 18H, SiMe3). 

 

5
-Lítio-3,4-difenil-1-(bisz(trimetilszilil)-metil)-2,5-bisz(trimetil-szilil)-

1-szilaciklopentadién (84)  

698 mg (1,22 mmol) 81-et feloldottam 8 mL THF-ben és 17,1 mg (2,44 mmol) fém- 

lítiumot adtam az oldathoz. A reakcióelegyet 1 napig kevertettem szobahőmérsékleten, 

miközben az oldat sötétvörös színűvé vált és a fémlítium feloldódott. Az oldószert vákuum 

bepárlással eltávolítottam, majd a maradékhoz 10 mL dietil-étert adtam. A szuszpenziót 

szűrtem, majd a szűrletből 30 
o
C-on narancssárga kristályos anyagot kaptam. 

Termelés: 546 mg (73%) 

1
H NMR(C6D6): δ = 0,29 (s, 18H, SiMe3), 0,38 (s, 9H, CH(SiMe3)2), 0,42 (s, 9H, 

CH(SiMe3)2), 1,13 (m, 5H, OCH2CH2CH(SiMe3)2), 3,37 (m, 4H, OCH2CH2), 6,77,50 (m, 

10H, ArH). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 0,4 (SiMe3), 20,5 (SiMe3), 21,4 (CH), 26,1 (SiMe3), 

99,3 (C, széles), 125,0 (pPh), 127,8 (mPh, széles), 131,8 (oPh, széles), 141,5 (iPh, széles), C 

nem azonosítható. 
29

Si{
1
H} NMR (C6D6): δ = 12,2 (SiMe3), –11,7 (SiMe3), 2,0 

(CH(SiMe3)2), 0,32 (CH(SiMe3)2), 77,2 (Si-gyűrű). 
7
Li NMR (C6D6, külső referencia 

LiBrD2O (0,1M) = 0,0): δ = 5,8. 

 

5
-Lítio-3,4-difenil-1-(2,4,6-trimetilfenil)-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-

szila-ciklopentadién (85) 

600 mg (1,13 mmol) 81-et feloldottam 8 mL THF-ben és 15,8 mg (2,26 mmol) fém- 

lítiumot adtam az oldathoz. A reakcióelegyet 1 napig kevertettem szobahőmérsékleten, 

miközben az oldat sötétvörös színűvé vált és a fémlítium feloldódott. Az oldószert vákuum 

bepárlással eltávolítottam, majd a maradékhoz 10 mL dietil-étert adtam. A szuszpenziót 

szűrtem, majd a szűrletből 30 
o
C-on narancssárga kristályokat kaptam. 

Termelés: 403 mg (62%) 



 

 

86 

 

1
H NMR (C6D6): δ = 0,16 (s, 18H, SiMe3), 1,15 (m, 4,5H, OCH2CH2), 2,13 (s, 3H, pMe), 

2,71 (s, 3H, oMe), 2,88 (s, 3H, oMe), 3,36 (m, 4,5H, OCH2CH2), 6,86 (s, 1H, MesCH), 6,95 

(s, 1H, MesCH), 6,96 (m, 2H, PhpH), 7,08 (t, 4H, PhmH), 7,32 (d, 4H, PhoH). 
13

C{
1
H} NMR 

(C6D6): δ = 3,3 (SiMe3), 21,5 (pMe), 25,3 (OCH2CH2), 27,6 (oMe), 28,3 (oMe), 69,3 

(OCH2CH2), 103,1 (C), 125,0 (pPh), 127,3 (mPh), 127,9 (mMes), 128,6 (mMes), 132,0 

(oPh), 132,8 (pMes), 135,0 (C), 140,2 (MesCi), 142,4 (oMes), 145,7 (iPh), 146,5 (oMes). 

29
Si{

1
H} NMR (C6D6): δ = –11,6 (SiMe3), 65,7 (Si-gyűrű).

 7
Li NMR (C6D6, külső referencia 

LiBrD2O (0,1M) = 0,0): δ = 5,6. 

 

5
-Lítio-3,4-difenil-1-(2,4,6-trimetilfenil)-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-

szila-ciklopentadién 12-korona-4 tartalmú oldatban (85_12korona4) 

46 mg (0,080 mmol) 85-öt feloldottam 1 mL THF-ben és 13 l (0,080 mmol) 12-

korona-4-et adtam hozzá. A reakcióelegyet 1 óráig kevertettem szobahőmérsékleten. A 

reakcióelegyből NMR mintát készítettem. 

1
H NMR (C6D6/THF): δ = 0,03 (s, 18H, SiMe3), 2,56 (s, 3H, pMe), 3,02 (s, 6H, oMe), 7,02 

(m, 2H, PhpH), 7,10 (s, 2H, MesCH), 7,15 (t, 4H, PhmH), 7,36 (d, 4H, PhoH). 
13

C{
1
H} NMR 

(C6D6/THF): δ = 3,5 (SiMe3), 20,9 (pMe), 27,0 (oMe), 109,8 (C), 121,4 (pPh), 125,7 (mPh), 

126,6 (mMes), 132,1 (oPh), 136,5 (pMes), 136,8 (C), 139,6 (MesCi), 144,8 (oMes), 150,1 

(iPh). 
29

Si{
1
H} NMR (C6D6/THF): δ = –14,5 (SiMe3), 60,0 (Si-gyűrű).

 7
Li NMR (C6D6/THF, 

külső referencia LiBrD2O (0,1M) = 0,0): δ = 0.2. 

 

3.2.19.   1,1-Dinátrium-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-szilaciklopentadién 

(86) 

1,50 g (3,35 mmol) 42-őt feloldottam 5 mL dioxánban és 0,39 g (16,8 mmol) fém- 

nátriumot adtam hozzá. A reakcióelegyet 8 órán át kevertettem forráshőmérsékleten. Reakció 

közben az oldat színe vörösbarnává változott és csapadék keletkezett. A dioxánt bepárlással 

eltávolítottam és 10 mL THF-et adtam a maradékhoz. Szűréssel eltávolítottam a maradék 

fémet. A szűrlethez 10 mL hexánt adtam és a kivált csapadékot szűrtem, majd hexánnal addig 

mostam, míg a csapadék sárga színűvé vált. A csapadékot vákuumban szárítottam. 

Termelés: 1,29 g (91%)  
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1
H NMR (C6D6/THF): δ = −0,96 (s, 18H, Si(CH3)3), 6,61−6,63 (m, 2H, PhpH), 6,72−6,78 (m, 

4H, PhmH), 6,86−6,90 (m, 4H, PhoH). 
13

C{
1
H} NMR (C6D6/THF): δ = 5,1 (SiMe3), 121,2 

(pPh), 125,4 (mPh), 131,0 (oPh), 140,2 (C), 143,1 (iPh), 149,2 (C). 
29

Si{
1
H} NMR 

(C6D6/THF): δ = −19,1 (SiMe3), 44,9 (Si-gyűrű). 

 

3.2.20.   1,1-Dikálium-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-szilaciklopentadién 

(87) 

1,50 g (3,35 mmol) 42-őt feloldotttam 5 mL dioxánban és 0,66 g (16,8 mmol) fém- 

káliumot adtam hozzá. A reakcióelegyet 8 órán át kevertettem forráshőmérsékleten. Reakció 

közben az oldat színe vörösbarnává változott és csapadék keletkezett. A dioxánt bepárlással 

eltávolítottam és 10 mL THF-et adtam a maradékhoz. Szűréssel eltávolítottam a maradék 

fémet. A szűrlethez 10 mL hexánt adtam, a kivált csapadékot szűrtem és hexánnal addig 

mostam, míg a csapadék sárga színűvé vált. A csapadékot vákuumban szárítottam. 

Termelés: 1,30 g (85%) 

1
H NMR (C6D6/THF): δ = 0,23 (s, 18H, SiMe3), 6,79−6,83 (m, 2H, PhpH), 6,92−6,97 (m, 4H, 

PhmH), 7,05−7,15 (m, 4H, PhoH). 
13

C{
1
H} NMR (C6D6/THF): δ = 6,3 (Si(CH3)3), 122,7 

(pPh), 126,7 (mPh), 132,0 (oPh), 141,3 (C), 145,0 (iPh), 149,7 (C). 
29

Si{
1
H} NMR 

(C6D6/THF): δ = −15,0 (SiMe3), 49,3 (Si-gyűrű). 

 

3.2.21.   1,1-Dilítium-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-1-szilaciklopentadién 

(88) 

940 mg (2,10 mmol) 42-őt feloldottam 20 mL THF-ben és 58 mg (8,40 mmol) fém- 

lítiumot adtam hozzá, majd 24 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. Reakció közben az 

oldat színe vörösbarnává változott. A szűrlethez 10 mL dietil-étert adtam és a kivált 

csapadékot szűrtem, majd a szűrletet hagytam –30
o
C-on kristályosodni. 

Termelés: 1,01 g (81%) 

1
H NMR (C6D6/THF): δ = 0,32 (s, 18H, SiMe3), 6,85−6,95 (m, 2H, PhpH), 7,00−7,05 (m, 4H, 

PhmH), 7,30−7,35 (m, 4H, PhoH). 
13

C{
1
H} NMR (C6D6/THF): δ = 5,3 (SiMe3), 121,9 (pPh), 

125,8 (mPh), 131,5 (oPh), 140,0 (C), 140,5 (iPh), 149,4 (C). 
29

Si{
1
H} NMR (C6D6/THF): δ 

= −13,1 (SiMe3), 108,6 (Si-gyűrű),
 7

Li NMR (C6D6, külső referencia LiBrD2O (0,1M) = 

0,0): δ = 2.9 (széles). 
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3.2.22.   1,1-Dietil-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetilszilil)-1-szilaciklopentadién (89) 

0,29 mmol 86-ot vagy 87-et feloldottam 3 mL THF-ben és 0,05 mL (0,58 mmol) EtBr-

ot adtam az oldathoz. A vörösbarna oldat lassan sárga színűvé változott. Az oldatot 

bepároltam, majd feloldottam 10 mL hexánban, és a kapott oldatot szűrtem. A szűrletet 

bepároltam és egy sárga olajat kaptam.  

Termelés: 112 mg (93%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,39 (s, 18H, SiMe3), 1,15 (q, 4H, CH2CH3), 1,25 (t, 6H, CH2CH3), 

6,95−7,03 (m, 10H, ArH). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 1,7 (SiMe3), 6,0 (CH2CH3), 8,0 

(CH2CH3), 126,9 (pPh), 127,7 (mPh), 129,5 (oPh), 142,4 (C), 143,8 (iPh), 172,3 (C). 

29
Si{

1
H} NMR (CDCl3): δ = −10,0 (SiMe3), 2,8 (Si-gyűrű).  

GC-MS (EI): m/z (%) 434,3 (18,7) [M
+
]; 419,1 (5,6) [M

+
CH3]; 405,1 (7,0) [M

+
−C2H5]; 

361,1 (7,5) [M
+
−2C2H5−CH3]; 231,1 (25,3) [M

+
−2CH2CH3−2SiMe3+H]. 

 

3.2.23.   Dikarbonil-(η
5
-ciklopentadienil)-(1-klór-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-

szilil)-1-szilaciklopentadien-1-il)-vas(II) (93) 

0,23 g (1,05 mmol) K[Fe(CO)2Cp] 10 mL THF-fel készült oldatát –40 
o
C-ra hűtöttem, 

majd hozzácsepegtettem 0,47 g (1,05 mmol) 42 10 mL THF-fel készült szuszpenzióját. A 

reakcióelegy először narancssárga, majd barna színű lett. A becsepegtetés után 15 percig  

–40 
o
C-on kevertettem a reakcióelegyet, majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és 

még további 2 órán át kevertettem a reakcióelegyet. Ezután lekondenzáltam a THF-et, és a 

visszamaradt anyaghoz 15 mL hexánt adtam. A kivált fehér színű csapadékot leszűrtem, a 

sötétbarna színű szűrletet bepároltam, majd kristályosodni hagytam. A szűrletből sárga tűs 

kristályok váltak ki. 

Termelés: 0,54 g (87%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,19 (s, 18H, SiMe3), 4,28 (s, 5H, Cp), 6,77,0 (m, 10H, Ph). 

13
C{

1
H} 

NMR (CDCl3): δ = 1,5 (SiMe3), 85,1 (Cp), 126,5 (pPh), 127,2 (o/mPh), 128,9 (o/mPh), 129,8 
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(o/mPh), 142,5 (C), 150,8 (iPh), 162,0 (C), 213,9 (CO). 
29

Si{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 8,7 

(SiMe3), 82,6 (Si-gyűrű). 

IR (nujol film, cm
–1

) ν = 2011 (CO), 1957 (CO). 

HRMS (EI): m/z (%) 588,0828 (szám. C29H33Si3
35

ClFeO2 588,0826) (76,3), 590,0836 (szám. 

C29H33Si3
37

ClFeO2 590,0797) (17,7) [M
+
]; 532,0931 (szám. C27H33Si3

35
ClFe 539,0928) (4,1), 

534,0920 (szám. C27H33Si3
37

ClFe 534,0899) (1,9) [M
+
–2CO]. 

Elemanalízis: C29H33Si3ClFeO2 (589,12) számított C, 59,12%; H, 5,65%. mért C, 58,82%; H, 

5,67%. 

 

3.2.24.   Dikarbonil-(η
5
-ciklopentadienil)-(1-metil-3,4-difenil-2,5-bisz(trimetil-

szilil)-1-szilaciklopentadien-1-il)-vas(II) (94) 

1,06 g (2,48 mmol) K[Fe(CO)2Cp]-t 10 mL THF-ben oldottam, majd –40 
o
C-ra 

hűtöttem. Ezt követően hozzácsepegtettem 0,53 g (2,48 mmol) 66 10 mL THF-fel készült 

oldatát. A reakcióelegy barna színű lett a becsepegtetés során. A becsepegtetés után 4 órán át 

kevertettem –40 
o
C-on az elegyet, majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni és 1 éjszakán 

át kevertettem. Ezután lekondenzáltam róla a THF-et és 20 mL hexánt adtam hozzá. A kivált 

fehér színű csapadékot leszűrtem, a barna szűrletet bepároltam és kristályosodni hagytam. A 

kivált barna porszerű kristályokat átkristályosítottam hexánból. Sárga kocka alakú 

kristályokat kaptam. 

Termelés: 1,14 g (90%) 

1
H NMR (CDCl3): δ = 0,11 (s, 18H, SiMe3), 0,90 (s, 3H, CH3), 4,26 (s, 5H, Cp), 6,657,14 

(m, 10H, Ph). 
13

C{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 1,7 (SiMe), 1,8 (SiMe3), 85,1 (Cp), 126,2 (pPh), 

127,1 (o/mPh), 127,2 (o/mPh), 129,4 (o/mPh), 130,0 (o/mPh), 143,4 (C), 154,8 (iPh), 163,3 

(C), 215,8 (CO). 
29

Si{
1
H} NMR (CDCl3): δ = 9,7 (SiMe3), 55,5 (Si-gyűrű). 

IR (nujol film, cm
–1

) ν = 1999 (CO), 1948 (CO). 

HRMS (EI): m/z (%) 568,1355 (szám. C30H36Si3FeO2 568,1367) (2,5) [M
+
]; 512,1469 (szám. 

C28H36Si3Fe 512,1469) (62,3) [M
+
–2CO]. 

Elemanalízis: C30H36Si3FeO2 (568,71) számított: C, 63,25%; H, 6,55%. mért C, 63,37%; H, 

6,18%. 

 

3.2.25.   Reakciók UV besugárzással 



 

 

90 

 

A: 200 mg (0,34 mmol) 93-as vegyületet 10 mL hexánban oldottam, majd 30 percen át 

UV fénnyel megvilágítottam; a besugárzás hatására az oldat sötétebb lett. A hexán 

lekondenzáltatása után maradt anyagból CDCl3-ban NMR méréseket végeztem, azonban nem 

sikerült a termékeket azonosítanom. 

 

B:  250 mg (0,44 mmol) 94-es vegyületet 10 mL hexánban oldottam, majd 30 percen át 

UV fénnyel megvilágítottam; a besugárzás hatására az oldat sötétebb lett. A hexános 

oldatokat szűrtem, majd vákuum bepárlással betöményítettem. Az oldatból színtelen 

kristályok váltak ki, amit 70-es vegyületként azonosítottam. 

Termelés: 25 mg (10%) 

 

3.2.26.   Reakciók Me3NO-dal 

 0,54 mmol 93-at vagy 94-et feloldottam 3 mL THF-ben, majd lassan 40 mg 

(0,54 mmol) Me3NO 5 mL THF-fel készült oldatához adagoltam –20
o
C-on. A reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten kevertettem 3 napig, majd az oldatot szűrtem és a szűrletből NMR mintát 

készítettem. A szűrletben a kiindulási vegyületet (93, 94) azonosítottam. 
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4.   Összefoglalás 

 

 A szakirodalomban található eddigi eredmények nem teszik lehetővé, hogy 

szilíciumtartalmú heterociklusok aromásságáról átfogó képet alakítsunk ki. Ennek oka, hogy 

gyakran egymással ellentmondó vagy hiányos kísérleti eredmények álltak rendelkezésünkre. 

Doktori munkám során ilyen típusú heterociklusok aromásságának átfogóbb vizsgálatát és 

előállításának kidolgozását és elvégzését tűztem ki célul.  

 Első lépésben számításos kémiai vizsgálatokkal feltérképeztük a szilolid-anion 

aromásságát leginkább befolyásoló tényezőket, és megállapítottuk, hogy a gyűrűn lévő 

helyettesítőkkel nagymértékben befolyásolható a vegyületek aromássága. Az aromásság 

jelentős növekedését az -szeneken szililcsoportok alkalmazásával sikerült elérni, melyet 

különböző aromássági kritériumok (energetikai, mágneses és geometriai) összehasonlításával 

vizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy az 1. ábrán látható vegyületek a legalkalmasabbak aromás 

szilolid-anion előállításának kiindulási vegyületeiként, melyekből alkálifémmel történő direkt 

metallálásal kaphatunk aromás alkáli-szilolidokat. 

 

  

1. ábra   Kiindulási vegyületek aromás szilolidok szintéziséhez 

 

Az ábrán látható vegyületek szintézisét és teljes karakterizálását (HRMS, 
1
H, 

13
C{

1
H} 

és 
29

Si{
1
H } NMR, elemanalízis) elvégeztük. A 66 és 67 klórszilolokból nem sikerült direkt 

metallálással alkáli-szilolidokat előállítani.  

A 80 és 81 klórszilolok esetében a szilíciumon lévő nagy térkitöltésű helyettesítők 

segítségével sikerült két eddig nem ismert lítium-szilolidot előállítani, és a 81 esetében a 

röntgenszerkezetet is meghatározni. A két szilolid nagymértékű aromásságát számításos 

kémia segítségével, illetve röntgendiffrakcióból kapott geometriai adatokkal, valamint NMR 

mérésekkel is sikerült igazolni. Kísérletileg bizonyítottuk, hogy aromás szilolid-anion 

esetében a legtöbb heterociklussal ellentétben az a mezomerszerkezet a meghatározó, ahol a 

negatív töltés nem a szilíciumon, hanem a gyűrűszeneken található (2. ábra). 
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2. ábra   A 85-ös lítium-szilolid kristály- és jellemző mezomerszerkezete 

 

Továbbiakban sikerült 1,1-diklórszilolból is direkt metallálással három dialkáli-

szilolidot előállítani, melyek közül a dilítiumvegyület két különböző koordinációs állapotának 

röntgenszerkezetét meghatároztuk. A mérési és a számításos kémiai eredmények is nagyfokú 

aromásság kialakulását támasztották alá a három dianion esetében. 

Végezetül Wilkinson szintézis segítségével sikerült két 1
-vas-szilolid (93, 94) 

komplexet előállítanunk és elsőként egykristály röntgendiffrakciós szerkezetüket 

meghatároznunk.  

 

 

3. ábra   1
-vas-szilolid komplexek 

 

Többféle módszerrel igyekeztünk ezeket a vegyületeket CO-elimináció mellett 

ferrocénanalógokká átalakítani, azonban nem jártunk sikerrel. A vegyületek nagyfokú 

stabilitását számításos kémiai vizsgálatokkal igazoltuk, és megállapítottuk, hogy a Si-Fe 

kötés, mely jóval erősebb, mint a C-Fe kötés, felelős a nagyfokú stabilitásért. 
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5.   Tézisek 

 

1. Számításos kémia segítségével feltérképeztem a gyűrűn lévő helyettesítők hatását a 

szilolid-anion inverziós gátjára és aromásságára, és igazoltam, hogy az -szeneken SiH3, 

illetve SiMe3 helyettesítők növelik a szilolid aromásságát, amit különböző aromássági 

paraméterek összehasonításával is bizonyítottam. (Közlemények: 1.) 

 

2.  Az 1-metil- és 1-terc-butil-2,5-bisz(trimetil-szilil)-3,4-difenil-klórszilolok direkt 

metallálásával triciklusos dimer dianion keletkezését tapasztaltam az NMR mérések alapján, 

amelyet kvantumkémiai számításokkal alátámasztottam. 

 

3. Előállítottam az első aromás lítium-szilolidot, melynek szerkezetét egykristály 

röntgendiffrakciós vizsgálattal is igazoltuk. Ez a vegyület nagyfokú aromássággal 

rendelkezik, és egy nem-klasszikus mezomer határszerkezettel írható le, amelyben Si=C 

kettőskötés szerepel. (Közlemények: 4.) 

 

4. Előállítottam három, lítium-, nátrium-, kálium- szilolid-dianiont, és a lítiumszármazék 

esetén két koordinációs állapot szerkezetét is meghatároztuk egykristály röntgendiffrakciós 

módszerrel. Kísérleti (NMR, röntgendiffrakciós szerkezeti adatok) és számításos módszerek 

segítségével igazoltam a szilolid-dianionok nagyfokú aromásságát. (Közlemények: 2.) 

 

5. Előállítottam és egykristály röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk két 1
-vas-

szilolid komplex szerkezetét. Kvantumkémiai számításokkal igazoltam, hogy a Si-Fe kötés 

jelenléte nagymértékben stabilizálja ezeket a 1
-vas-szilolid komplexeket, így nem 

alkalmasak ferrocén típusú szendvics komplexek előállítására. (Közlemények: 3.) 
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7.   Függelék 

 

F1. táblázat   Pályák betöltöttsége és másodrendű perturbáció számítások eredménye 

helyettesített szilolid-anionok esetében 

 
Betöltöttség 

n(Si) 

Betöltöttség 

π*(CC) 

 π rendszer 

kölcsönhatásainak 

összege
 
[kcal/mol] 

Egyéb interakciók
a
 

48pl 1,15 (p99%d1%) 0,54 124,4  

48 1,63 (s46%p54%) 0,29 44,9  

49pl 1,03 (p100%) 0,60 162,0 n(Si)→σ*(CH)Me: 7,0 

49 1,23 (s45%p55%) 0,27 84,3 n(Si)→σ*(CH)Me: 3,8 

50pl 0,93 (p100%) 0,67 172,2 n(F)→n(Si): 10,6 

50 1,23 (s6%p94%) 0,27 84,0 n(Si)→σ*(SiC): 118,0 

51pl 1,16 (p100%) 0,47 132,1 n(Si)→σ*(SiH)SiH3: 19,9 

51 1,68 (s53%p47%) 0,26 38,4 n(Si)→σ*(SiH)SiH3: 5,3 

52pl 1,00 (p100%) 0,50 150,2 n(Si)→π*(CC)Vinil: 72,0 

52 1,14 (s2%p98%) 0,30 121,7 n(Si)→π*(CC)Vinil: 55,0 

53pl 1,00 (p100%) 0,50 148,0 n(Si)↔π*(CC)Ph: 68,4 

53 1,50 (s40%p60%) 0,29 47,2 n(Si)↔π*(CC)Ph: 7,7 

54pl 1,17 (p99%d1%) 0,52 117,3 π(C1C2)↔σ*(CH)Me: 9,8 

54 1,73(s49%p51%) 0,24 38,4 π(C1C2)↔σ*(CH)Me: 14,2 

55pl 1,28 (p99%d1%) 0,49 114,0  

55 1,82 (s55%p45%) 0,23 31,0 n(F)→ π*(C1C2 ):33,0 

56pl 0,97 (p99%d1%) 0,61 138,9  

56 1,03 (s1%p99%) 0,43 117,7  

57pl 0,96 (p99%d1%) 0,63 127,2 π(C1C2)↔ σ*(SiH): 13,2 

57 1,08 (s1%p99%) 0,46 112,14 
n(Si)↔ σ*(SiH): 20,9 

π(C1C2)↔ σ*(SiH): 14,7 
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F1. ábra   
13

C{1H} NMR felvétel a 74Li THF-es oldatából 

(Számolt kémai eltolódások a gyűrűszeneken 13
C = 44,3; 68,5; 117,7; 163,4.) 

 

 
 

F2. ábra   Elipticitás értékek () a kötéskritikus pontokban a 85_cal esetében  

M06-2X/6-31+G(d,2p) szinten ((SiC:0,362, 0,358; (CC:0,156, 0,154;(CC: 

0,293). 



 

 

103 

 

 

 
 

F3. ábra   Kalibrációs egyenes 
13

C NMR számításhoz  

B3LYP/pcS-2// M06-2X/6-31+G(d,2p) szinten 
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F2. táblázat   Számolt és mért 
29

Si and 
13

C NMR kémiai eltolódások 85 esetében 

B3LYP/pcS-2// M06-2X/6-31+G(d,2p) bázison 

δ 
29

Si 
85_cal 85

a
 85


_calc 85pl


_calc 85_12korona4 

     

Si gyűrű 66,6 65,7 37,3 73,8  

SiMe3 –11,7
c
 –11,7 –15,0 –15,4 14,5 

δ 
13

C      

C 108,0 103,1 144,7 99,9 109,4 

C 133,8 135,0 144,5 134,7 136,8 

C(pMe) 21,6 21,5 21,8 21,6 20,9 

C(oMe1) 28,1 27,6 25,9 29,1 27,0 

C(oMe2) 29,6 28,3    

C(iPh) 146,2 145,7 152,6 152,2 150,1 

C(oPh) 131,6 132,0 131,8 132,9 132,1 

C(mPh) 124,9 127,3 123,9 123,9 125,7 

C(pPh) 124,9 125,0 119,0 117,4 121,4 

C(iMes) 133,4 132,8 148,6 140,9 139,6 

C(oMes1) 143,4 142,4 147,9 145,6 144,8 

C(oMes2) 146,5 146,5    

C(mMes1) 126,4 127,9 124,0 124,4 126,6 

C(mMes2) 126,6 128,6    

C(pMes) 140,8 140,2 133,1 133,9 136,5 

SiMe3 1,4 3,3 1,7 2,2 3,5 

a
C6D6 oldatban, ahol 

7
Li NMR η

5
-koordinációt mutat; 

b
 THF-ben 12-korona-4 jelenlétében, ahol 

7
Li 

NMR Li-gyűrű koordinációt nem mutat 
c
belső standard a 

29
Si kémiai eltolódás meghatározásához.
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F3. táblázat   Szilolid-dianionok mért (88, 88b) és számolt (88_cal és 88
2

_cal) 

szerkezeteinek összehasonlítása 

 8 88 88b 88_cal
c
 88

2
_cal

c
 

SiC
a
 1,850(3) 1,859(2) 1,864(7) 1,860 1,866 

SiC
a
 1,840(3) 1,854(2) 1,872(7) 1,858 1,866 

CC
a
 1,448(4) 1,448(3) 1,46(1) 1,435 1,434 

CC
a
 1,426(4) 1,439(3) 1,47(1) 1,433 1,434 

CC
a
 1,430(4) 1,409(3) 1,427(9) 1,424 1,420 

∆CC
b
 –0,007(6) –0,035(4) –0,038(14) –0,010 –0,014 

a
[Ǻ]; 

b
kötéshossz különbség: CC = CC– CC [Ǻ]. 

c
M06-2X/6-31+G(d, 2p) 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott…………………………………………………….kijelentem, hogy ezt 

a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat 

használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos 

tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás 

megadásával megjelöltem. 
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