
 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 
 

 

 

 

 

Aromás szilaciklopentadienid-anionok 

előállítása és vizsgálata 

 

 

 

 

 

Tézisfüzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző:  Fekete Csaba 

Témavezető:    Dr. Kovács Ilona 

Konzulens: Dr. Nyulászi László 

 

 

 

 

 

 

 

BME  

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



1. Bevezetés 

 

Öttagú telítetlen heterociklusok jelentőségét nehéz túlbecsülni, különös 

tekintettel azokra, amelyek aromásak.
1
 A hatelektront (4n+2) tartalmazó telítetlen 

rendszer kialakulása szempontjából a legfontosabb tényező, hogy mennyire képes a 

heteroatom nemkötő elektronpárja a butadién egység *-orbitáljával konjugálódni. Míg 

a pirrol, furán és tiofén esetében a p-karakterű nemkötő elektronpár konjugációja 

nagymértékű, addig a foszfol és a szilolid-anion (szilolid) esetében a heteroatom körüli 

kötéselrendezés piramisos, így a nemkötő elektronpár s-karakterű, és a konjugáció 

kismértékű. Az utóbbi két esetben a sík szerkezet elsőrendű nyeregpontként 

azonosítható a potenciális energiafelületen. Ehhez a nyeregponthoz tartozó inverziós 

gát jelentősen csökken az alapmolekulákhoz képest. Amíg a foszfin (PH3) és a szilil-

anion (SiH3

) esetén 35 kcal/mol, illetve 26 kcal/mol az inverziós gát értéke, addig a 

foszfol, illetve szilolid anion esetén 17 kcal/mol, illetve 3-4 kcal/mol.
2
 Mindezt azzal 

indokolták, hogy a sík szerkezet esetén aromás rendszer alakul ki,
3
 melynek 

stabilizációja ugyan csökkenti az inverziós gát energiáját, de nem képes azt teljes 

mértékben ellensúlyozni. 

Foszfol esetében a gyűrűn lévő helyettesítők megfelelő kiválasztásával 

csökkenthető az inverziós energia értéke, sőt a foszforon nagy térkitöltésű csoportot 

alkalmazva Luis Quinnek és Keglevich Györgynek sikerült számottevően kilapított 

foszfolt is előállítani, mely az aromás vegyületekre jellemző elektrofil szubsztitúciós 

reaktivitást mutatott.
4
 Meg kell jegyezni azonban, hogy planáris foszfolt eddig csak 3 

foszforatomot tartalmazó trifoszfolként sikerült előállítani.
5
 

Felmerül a kérdés, hogy szilolid-anion esetében milyen helyettesítők 

csökkenthetik az inverziós gát értékét, és ezek a helyettesített szilolidok milyen 

mértékben aromásak. Az így kapott aromás szilolidok a ciklopentadién-aninokhoz 

hasonlóan érdekes ligandumok lehetnek átmenetifém komplexben. Doktori munkám 

során számításos kémiai módszerekkel vizsgáltam a helyettesítők hatását a szilolid-
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anion szerkezetére és aromásságára, majd az így kapott eredmények felhasználásával 

sikerült elsőként előállítani és egykristály röntgen- diffrakciós, illetve NMR mérésekkel 

igazolni aromás szilolid-anionok szerkezetét. 

 

2. Irodalmi háttér 
 

Az aromás vegyületek jelentős kémiai és reaktivitásbeli eltérést mutatnak a nem 

aromás telítetlen vegyületekkel szemben. Annak ellenére, hogy a fogalmat minden 

kémikus ismeri és alkalmazza, az aromásság szigorú, és minden szempontot magába 

foglaló definícióját mind a mai napig nem sikerült megadni. A ma használatos 

megfogalmazás szerint annak a planáris, konjugált π-elektronrendszernek az 

alapállapota mondható aromásnak, amely megfelel bizonyos energetikai, geometriai és 

mágneses követelménynek. Az egyes követelményekhez különböző aromássági 

mérőszámokat társíthatunk, melyek közötti korreláció mértéke sokáig eleven vita 

tárgyát képezte, azonban mindegyik mérőszám alkalmas egymástól nem 

nagymértékben eltérő vegyületek összehasonlítására (pl. csak öttagú telítetlen gyűrűs 

vegyületek összehasonlítása), illetve annak eldöntésére, hogy a vegyület aromás, 

nemaromás vagy antiaromás.
6
 Aromássági mérőszámok közül kiemelt jelentőségűek a 

Bird-index
7
, a NICS

8
 és az ISEc

9
, amelyeket az összehasonlítások során én is 

alkalmaztam. 

A Bird-index esetében a gyűrűben lévő kötéshosszak közötti eltérések adják a 

vizsgálati módszer alapját. Jól ismert tény, hogy aromás rendszer esetében a gyűrűben 

lévő kötéshosszak kiegyenlítődnek (sőt a kötéshosszak meg is rövidülnek a kettős és 

egyszeres kötéshosszak átlagértékéhez képest). Ezt a változást jól lehet követni a 

kötésrendek változásának kiszámításával, melyre a Gordy-összefüggés
10

 alkalmas. A 

gyűrűben lévő kötésrendek szórásának kiszámítását követően egy normálást elvégezve, 

egy 0-100-ig terjedő skálán ábrázolhatjuk a Bird-indexet. Minél közelebb van ez az 

érték 100-hoz, annál nagyobb aromásságról beszélhetünk geometriai értelemben. 

Aromás vegyületek estében a gyűrű körül kialakuló mágneses árnyékolást 

jellemezhetjük a NICS (magtól független kémiai eltolódás) segítségével. Minél 

negatívabb ez az érték, annál nagyobb aromásságról beszélhetünk, míg pozitív érték 
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esetében a vegyület antiaromás. Energetikai mérőszámként alkalmas az ISEc 

(izomerizáció stabilizációs energia), mely az 1. ábrán látható homodezmotikus 

reakcióval írható le. Minél kisebb az így kapott reakcióenergia értéke, annál nagyobb 

aromásságról beszélhetünk energetikai szempontból. 

 

1. ábra   ISEc számítására alkalmas homodezmotikus reakció sémája 

Az 1. táblázatban megadott mérőszámokat összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a 

pirrol, a ciklopendaienil-anion és a furán jelentős aromássággal rendelkeznek, míg a 

nehezebb elemeket tartalmazó heterociklusok közül csak a tiofén aromás, a foszfol és a 

szilolid-anion aromásaga kismértékű. 

1. táblázat   Öttagú heterociklusok Bird-indexe (I5) , NICS(0) és ISEc értékei
11
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A szilolid-anion aromásságának vizsgálata során arra a következtetésre jutottak 

elméleti számítások alapján, hogy ebben az esetben a foszfolénál jóval kisebb inverziós 

gát, és ezzel párhuzamosan egy jóval „kilapultabb” szerkezet alakul ki. A kísérleti 

eredmények azonban nem támasztották alá a szilolid-anionok számottevő aromásságát. 

Az eddig előállított és egykristály röntgendiffrakcióval vizsgált szilolidokban a 

szilícium körüli kötésszerkezet piramisos elrendezésű, ami csak kismértékű 

konjugációra utal.
12

 

NMR spektroszkópiai adatokat is felhasználtak a szilolid aromásságának 

vizsgálatához.
13

 Ehhez azt a megfigyelést vették alapul, hogy a szilolid-dianonok 

esetében (ahol a foszfolid-anionokhoz hasonlóan a piramis szerkezet „problémája” nem 

lép fel) az aromás szerkezet kialakulása során a gyűrűszilícium 
29

Si NMR kémiai 

eltolódása a kisebb térerő irányába, míg a gyűrűszenek 
13

C NMR jelei ezzel 

ellentétesen a nagyobb térerő irányába változnak. Ezt az úgynevezett charge transfer 

hatást az aromás szerkezet kialakulásának bizonyítékaként értelmezték, melyre számos 

példát találni mind szilolid-dianionok, mind foszfolid-anionok esetében. Egyetlen egy 

esetben sikerült ezt a jelenséget szilolid-anionok esetében is megfigyelni, és ebből a 

szilolid-anion aromás szerkezetére következtetni (2. ábra).  

 

19  20a  

(
29

Si) = 3,6 ppm  (
29

Si) = 25,1 ppm 

2. ábra  terc-Butil-tetrafenilszilolid-anion előállításának 

 reakcióegyenlete és 
29

Si NMR kémiai eltolódása 

 

3. Kísérleti módszerek 

 

Vizsgálataim során DFT számításokat végeztem különböző helyettesítőket 

tartalmazó szilolid-anionokra, melyek aromásságát NICS és ISEc értékek 

összehasonlításával vizsgáltam mind a piramisos (minimum), mind a planáris (legtöbb 

esetben elsőrendű nyeregpont) szerkezetek esetében. A szilolidok elektroneloszlását 
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jellemző mezomer határszerkezetek súlyát NRT számításokkal határoztam meg.  

Preparatív munkám során Schlenk-technikát alkalmaztam, az előállított 

vegyületeket desztillációval és átkristályosítással tisztítottam, azonosításukhoz 
1
H, 

13
C, 

29
Si, 

7
Li és 2D (HMBC, HSQC, 

1
H

29
Si korrelációs) NMR spektroszkópiai 

vizsgálatokat végeztünk. A kevésbé érzékeny vegyületek azonosításához elemanalízis, 

GC-MS, valamint HRMS vizsgálatok is történtek. 

A vegyületek röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározását Dr. Bombicz Petra és 

Dr. Holczbauer Tamás végezte.  

 

4. Eredmények 

 

4.1. Helyettesítők hatásának számításos kémiai vizsgálata a szilolid-anion szerkezetére 

és aromásságára 
K1

 

 

A helyettesítők hatásáról átfogó képet kaptam a szilolid-anion szilíciumán és az 

-szeneken különböző elektronikus hatással rendelkező csoportokat vizsgálva. Az 

összehasonlításához aromássági mérőszámokat (ISEc, NICS(1), NICS(1)zz), az 

inverziós energia értékét (Einv) és a mezomer szerkezetek egymáshoz viszonyított 

súlyát vizsgáltam (3. ábra).  

 

3. ábra   Szilolid-anionra jellemző mezomer szerkezetek 

A kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a foszfolhoz 

hasonlóan a szilolid gyűrűben levő -szeneken – M hatással rendelkező helyettesítők 

(SiH3, illetve az előállíthatóság szempontjából könnyebben kezelhető SiMe3) 

stabilizálják a planáris állapotot, és így az inverziós gát értéke igen alacsony (60: 1,38 

kcal/mol). 

A CC kötések már a nem planáris állapotban is kiegyenlítettek, sőt planáris 

állapotban a CC kötések hosszabbak, mint a CC kötések, ami összhangban az 

NRT számításokkal, a b és c mezomer szerkezet megnövekedett súlyát mutatja. 

Következő lépésben megvizsgáltam a Li
+ 

ellenion hatását is a szilolid-anionok 

szerkezetére és azt tapasztaltam, hogy az ellenionnal történő 5
-koordináció hatására az 



inverziós gát tovább csökken, az aromássági mérőszámok pedig nőnek (2. táblázat). 

2. táblázat Lítium-2,5-diszilil-szilolidok geometriai tulajdonságai és 

aromásságra jellemző mérőszámai 

    

 60pl
f
 60 61pl

f
 61 

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
 360,0 349,6 360,0 359,0 

Einv
d
 1,38 – 0,83 – 

ISEc
d
 –36,9 –17,1 –34,5 –21,3 

NICS(1)
e
 –10,7 –10,4 –9,5 –9,6 

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

a
[Ǻ]; 

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

c
Si körüli kötésszögösszeg [

o
]; 

d
[kcal/mol]; 

e
[ppm]; 

f
planáris állapot is minimum. 

Az -szeneken SiH3 csoportok és a Li
+
 együttes hatására a planáris állapot is 

energia minimumnak adódott, melynek energiája csak kb. 1 kcal/mol-lal nagyobb, mint 

a szintén nagymértékben „kilapult” minimumállapot. A lítiumhoz koordinálódó THF 

bár csökkenti a Li
+
 ion aromásságra gyakorolt pozitív hatását, de nem képes azt teljes 

mértékben kompenzálni még három koordinálódó THF molekula esetében sem.  

Összeségében megállapítottam, hogy a szilolid-anionok aromássága a gyűrűn 

lévő helyettesítőkkel és alkáli ellenionokkal finomhangolható. 

 

4.2. Kísérletek 1-metil- és 1-terc-butil-szilolid-anion előállítására 

 

A célként kitűzött vegyületek prekurzorait (42, 66) részben irodalmi leírás 

(Tamao színtézis), részben irodalmi analógia alapján szintetizáltam (4. ábra). Az 1-tert-

butil-klórszilolt (67) a 42-es diklórszilol tBuLi-mal történő alkilezésével állítottam elő. 



 

4. ábra   Kiindulási klórszilolok (42, 66) szintézise 

A 66 és 67-es vegyületekből direkt metallálással (Li, Na, K) próbáltam alkáli- 

szilolidokat előállítani, azonban nem sikerült tiszta vegyületeket izolálni, és a 

reakcióelegyeket NMR spektroszkópiával vizsgálva sem sikerült a termékeket 

azonosítani. A sikertelen reakciókat azzal magyaráztam, hogy egy korábban már 

megfigyelt mellékreakció játszódik le (5. ábra)
14

, melynek eredményeképpen egy 

triciklusos dimer dianion keletkezik. Számításos kémiai eredményeim igazolják ennek 

a mellékreakciónak a lehetőségét. 

 

5. ábra   Triciklusos dimer dianion képződése 

(74Li: Erel = –27,1 kcal/mol; G = –2,6 kcal/mol M06-2X/6-31+G(d,2p) bázison) 
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4.3. 1-mezitil- és 1-bisz(trimetilszilil)metil-szilolid előállítása 
K4 

 

A triciklusos dimer dianion keletkezésének visszaszorítását a szilíciumon nagy 

térkitöltésű csoportokat alkalmazva értem el. Az 6. ábrán látható két klórszilolt (80, 81) 

a 42-es diklórszilol  és MesLi, illetve (SiMe3)2CHLi reakciójával állítottam elő, majd a 

kapott 80 és 81 vegyületeket 2 ekvivalens fém lítiummal reagáltattam. Mindkét 

vegyületet (84, 85) sikerült 
1
H, 

13
C, 

29
Si és 

7
Li NMR vizsgálatokkal azonosítani. 

 

6. ábra   Lítium-szilolidok (84, 85) előállítása 

A mezitil-származék esetében egykristály röntgendiffrakciós 

szerkezetmeghatározás is történt (7. ábra). 

 

7. ábra   Lítium-1-mezitilszilolid (85) egykristály röntgendiffrakciós szerkezete 

A röntgendiffrakciós mérésből kapott geometriai adatok (SiC, CC kötéshosszak) 

azt mutatják, hogy a szilícium magános elektronpárja nagymértékben részt vesz a gyűrű 

-elektronrendszerének kialakításában. Különös jelentőségű, hogy a CC kötés 

rövidebb, mint a CC kötés, mutatva a korábban említett mezomer szerkezetek közül 

a b és a c szerkezetek (3. ábra) megnövekedett súlyát. Ezt a szerkezeti sajátságot más 

öttagú heterociklus esetén nem lehet tapasztalni. 
1
H, 

13
C, 

29
Si NMR felvételek a 

korábban bemutatott charge transfer hatással összhangban változtak a metallálás során, 



ami szintén az aromás szerkezet kialakulását bizonyítja. A 85-ös szilolid és annak Li 

ellenion nélküli (85

_cal piramisos állapot, 85pl


_cal: planáris állapot) M06-2X/6-

31+G(d,2p) bázison számolt szerkezete és a meghatározott NICS(1) és Bird-index (I5) 

értékek igazolták a vegyületek nagyfokú aromásságát (3. táblázat).  

3. táblázat   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(1)
b
 –8,2 –6,7 /–7,7

c
 –6,8 

a 
Si körüli kötésszögösszeg [

0
]; 

b 
[ppm] 

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

 

4.3. Szilolid-dianionok előállítása és szerkezetvizsgálata 
K2

 

  

A 42 vegyületet 4 ekvivalens lítiummal, nátriummal vagy káliummal dioxánban 

vagy THF-ben forráshőmérsékleten reagáltatva előállítottam a 86–88 szilolid-

dianionokat (8. ábra). 

 

8. ábra   Szilolid-dianionok (86, 87, 88) előállítása 

A 8688 vegyületeket 
1
H,

 13
C, 

29
Si NMR spektroszkópiai mérésekkel 

azonosítottam, a 88 vegyület két különböző koordinációs állapotának szerkezetét 

egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel is meghatároztuk. Az NMR és 

röntgendiffrakciós mérési eredmények mindegyik szilolid-dianion nagyfokú 

aromásságát igazolták, amit DFT számítások is alátámasztottak. 

 

4.4. Vaskomplexek előállítása és kísérletek ferrocénanalógok szintézisére 
K3

 

 

Mivel a szilolid gyűrűt tartalmazó ferrocénanalógok stabilitása is növekedhet, 

ha a szilolid gyűrű aromásságát növeljük, 1
-vas-szilolid komplexeket állítottunk elő, 

majd vizsgáltuk a CO-elimináció lehetőségét, ami szilolid gyűrűt tartalmazó 

ferrocénanalógot eredményezhet. A klórszilolokat (42, 66) reagáltattam K[FeCp(CO)2]-



vel, és jó termeléssel kaptam a megfelelő 1
-vas-szilolid komplexeket. A 67-es 

klórszilol esetében nem játszódott le a reakció, amit a terc-butilcsoport nagy sztérikus 

gátlása okozhatott (9. ábra). A 93 és 94 vaskomplexek szerkezetét 
1
H, 

13
C, 

29
Si NMR, 

MS, valamint egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazoltam. 

 

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

Megkíséreltem a vegyületeket átalakítani ferrocénanalógokká termikus  

bontással, UV besugárzással, illetve Me3NO-dal reagáltatva, azonban egyik esetben 

sem keletkeztek ferrocénanalógok. DFT számítási eredményekkel igazoltam, hogy az 

Fe-Si kötés nagymértében növeli a karbonil komplexek CO-eliminációval szembeni  

stabilitását, míg a szilolid gyűrű aromásságának hatása elhanyagolható. 

 

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. (K1) 

 

2.  Az 1-metil- és 1-tert-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 határszerketettel írható le, melyben Si=C 

kettőskötés szerepel. (K4) 

 



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.(K2) 

 

5. Előállítottam és egykristály röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk két 

1
-vas-szilolid komplex szerkezetét. Kvantumkémiai számításokkal igazoltuk, hogy a 

Si-Fe kötés jelenléte nagymértékben stabilizálja ezeket a 1
-vas-szilolid komplexeket, 

így nem alkalmasak ferrocén típusú szendvicskomplexek előállítására.(K3) 

 

6. Alkalmazási lehetőségek 

 

Az előállított lítium-szilolidok alkalmasak lehetnek a későbbiekben átmenetifém 

komplexek előállítására, illetve a dianionok felhasználhatók stabil szililének 

előállítására
15

. A kiindulási klórszilolok nagyfokú fotolumineszcenciával rendelkeznek, 

ami alkalmassá teheti a vegyületeket OLED-ek előállítására. Az előállított vegyületek 

fotolumineszcenciás tulajdonságait jelenleg is vizsgáljuk. 
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