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Лекція 2 

 

 

Літій, магній, цинк та 

мідьорганічні сполуки 



Взаємодія між нуклеофільним атомом Карбону 

та  електрофільним атомом Карбону.  

  
Застосування в реакціях: 
 

1. Енолят-аніони 

2. Енаміни  

3. Гідразони 

4. Аніони, стабілізовані гетероатомом 

5. Органометалічні реагенти 

6. Приєднання за Міхаелем 

7. Розкриття епоксидного циклу 

8. Сигматропні перегрупування 
 

Кругова діаграма показує частоту утворення 

рекційних інтермедіатів в реакціях, що 

використовуються в органічному синтезі. 

Can. J. Chem. 2005, 83, 1415–1431. https://doi.org/10.1139/v05-175 

24% інтермедіатів 

належать до 

органометалічних 

сполук 

Утворення C-C зв'язку –  

«фундамент» органічної хімії  
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“Сильний ” карбаніон, M+ 

слабка кислота Льюиса 

R-Li, R-Na, R-K, R-MgX 

Висока 

нуклеофільність 

“Слабкий” карбаніон, M+  

кислота Льюиса 

R-B, R-Al, R-Zn, R-Ti, R-SiX3 

Стереохімічний 

контроль 

Нуклеофільний каталіз 

Циклічні перехідні 

стани 

“Слабкий” карбаніон, M+ не є 

кислотою Льюиса 

R-Si, R-Sn, R-Hg, різноманітні 

ate-комплекси 

Контроль регіохімії 

Не схильні до 

ізомеризації 

“Слабкий” карбаніон, M+ 

основа  Льюиса R2Cu-, Pd 

Незвична реакційна 

здатність 

Висока селективність 

по відношенню до 

електрофілів 

Органометалічні сполуки як реагенти 
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Перші приклади. Сполуки. 

Zn 
(C2H5)2Zn 

 

1849 E. Frankland 

Li 
C2H5Li 

 

1864 E. Frankland 

Mg 
(C2H5)2Mg 

 

1866 J.A. Wanklyn 

Cu 
Cu-C≡C-Cu 

 

1859 R. C. Böttger 
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Перші приклади.  

Використання для створення С-С зв’язку. 

John J. Eisch 

Organometallics, 2002, 21 (25), pp 5439–5463 

DOI: 10.1021/om0109408 

1899 P. Barbier 

1930 – 1933 

K. Ziegler and H. Gilman 

1887 S. Reformatsky 

Synthesis 

1936 – 1952 

H. Gilman 

Chemistry 

1967 

Corey  
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Літійорганічні сполуки 

R Li
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Отримання літійорганічних сполук 

 1. Відновлення  зв'язку Карбон-Галоген дією металічного Li (Li/Hal обмін): 

2. Металювання (Li/H обмін): 

3. Обмін Літій-Метал (Li/M обмін): 

4. Приєднання RLi до C=C-зв'язку: 

5. Металювання N-сульфонілгідразонів (реакція Шапіро): 
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Отримання R-Li: Li/Hal обмін 

• як правило, всі літійалкілгалогеніди отримують, використовуючи відповідні хлориди в 

розчині гексану; 

• взаємодія Li з органічними галогенідами відбувається швидко та енергійно (тобто 

проведення таких реакцій є достатньо небезпечним та потребує певної техніки в роботі); 

• Також літійалкілгалогеніди отримують, використовучи хлориди або броміди в 

розчині ТГФ; 

•  літійарилгалогеніди отримують, використовуючи броміди в розчині ТГФ; 

• основна проблема при отриманні RLi за допомогою Li/Hal обміну: взаємодія з 

вихідним алкілгалогенідом (реакція Вюрца);  

• однак, хлориди та броміди є малоактивними при низьких температурах в реакціях 

з n-RLi; 
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 Отримання R-Li: Li/Hal обмін 

• реакція протікає з утворенням продукту у випадку, коли отриманий RLi утворює 

слабку основу (більш стабільний карбаніон), ніж вихідний RLi; 

•  Метод найкращий для обміну між Csp3-Li (сильна основа) та Csp2-X з утворенням 

алкеніллітієвих сполук – Csp2-Li (слабка основа) 

• Проблема, яка зустрічається при приготуванні алкеніллітієвих сполук полягає в 

обміні Li-Hal – взаємодія утвореного алкілгалогеніду (наприклад, n-BuBr) з 

алкеніллітієм. 

•  Застосовується 2 екв. трет-бутиллітія (t-BuLi); 

• 2-ий екв. трет-бутиллітія бере участь в дегідрогалогенізації (Е2 реакція) t-BuBr, 

утвореного in situ; 
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• Реакція Шапіро – зручний метод генерації алкеніллітієвих похідних з n-BuLi; 

• Для проведення реакції потрібні 2 еквіваленти n-BuLi; 

Отримання R-Li: реакція Шапіро 

 

• Алкеніллітієві реагенти використовуються для стереоспецифічного синтезу алкенів і 

синтезу функціонально заміщених алкенів: 
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 Отримання R-Li: Li/Hal обмін 

•   Ефективні реагенти для гетероароматичних сполук: 

• Функціонально-заміщені ариллітієві сполуки, такі як літійбензонітрил або літійнітробензен 

стабільні лише при низькій температурі: 
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• Металювання: обмін Метал-Гідроген – зручний шлях до літійорганічних 

сполук; 

  

• Створення зв'язку C-Li залежить від стабільності відповідного карбаніону R; 

 

• Найбільш важливим показником стабільності є кислотність відповідної 

кислоти; для проходження та завершення реакції (98%) достатньо різниці pKa  

на 2-3 одиниці (чи більше). 

Сильніша 

кислота 

Слабша 

кислота 

 Отримання R-Li: Металювання (Li/H обмін) 

R H R' Li R Li R' H+ +
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• Фактори, які впливають на кислотність C-H зв'язку: 
 

- Гібридизація (s характер C-H зв'язку) – більший % s характер, нижче pKa; 

 Отримання R-Li: Металювання (Li/H обмін) 

pKa: C-H ~ 50; C=C-H ~ 44;  CΞC-H ~ 25 

Підвищення стабільності 

Підвищення основності 

pKa ~ 50 

Алкін: sp гібридизований 50% “s” характер 

pKa ~ 26 

Алкан: sp3 гібридизований 25% “s” характер 



Підвищення стабільності 

Підвищення основності Підвищення основності 

Підвищення стабільності 
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• Фактори, які впливають на кислотність C-H зв'язку: 
 

- Вплив заміщення – нижча стабільність карбаніона, більше pKa; 

 Отримання R-Li: Металювання (Li/H обмін) 

- Кислотність  - зменшується в ряду: 

- Резонанс – наявність електроноакцепторних груп знижує pKa; 
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Отримання R-Li: Металювання (Li/H обмін) 

Вплив розчинника та додаткових реагентів на металювання: 

 

• такі розчинники, як THF, Et2O, DME (диметоксиетан), диглім (діетиленгліколь 

диметиловий ефір), а також різні добавки можуть значно змінити реакційну здатність; 

• додавання хелатуючих агентів: TMEDA, HMPA (гексаметилфосфорамід), 3° амінів, 

краунетерів та t-BuOK підвищують основність і/або нуклеофільність органолітієвих 

сполук; 

• DMPU (N,N'-диметилпропілен сечовина): хороший замінник розчинника HMPA, який є 

канцерогеном. 

O
O

O
O

O
O

O

THF Et2O DME Diglyme
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Диалкіламіди літію для металювання: 

 

• Серед діалкіламидів літію широко застосовуються LDA (діізопропіламід літію), 

LTMP (літій 2,2,6,6-тетраметилпіперидин) та LHMDS (гексаметилдисилазид літію); 

 

• Доступність обумовлена взаємодією відповідного аміну з реагентом R-Li в Et2O або 

в THF; 

Отримання R-Li: Металювання (Li/H обмін) 
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R-Li: будова 

Погляд хіміка-органіка на n-BuLi: 

 

 Основа з рКа ~ 50, що проявляє нуклеофільні властивості 

 Як синтетичний еквівалент є n-Bu- 

Погляд хіміка-неорганіка на n-BuLi: 

 

 Сильний нуклеофіл та відновник 

 Існує у вигляді кластерів у 

кристалічному стані 

 У розчині етеру тетрамерний, а у 

розчині циклогексану гексамерний 

 n-BuLi зв'язується з апротонними 

основами Льюїса, такими як етери та 

третинні аміни, які частково руйнують 

кластери за рахунок зв'язування з 

літієм.  

(n-BuLi)6  
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Навіщо це органіку? 

• Пряме металювання термодинамічно вигідне, але дуже повільне (PhLi 

починає фіксуватись тільки > 3 годин при rt) 

Chalk, A. J.; Hoogeboom, T. J. J. Organomet. Chem. 1968, 11, 615 

Nichols, Williard, J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 1568-1572 

•  Додавання TMEDA приводить до швидкого незворотнього металювання (rt, 

0.5 годин) 

! 
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  MeLi - будова 

Chem. Eur. J. 2009, 15, 3320 – 3334 

Polyhedron 1988, 7, 2119-2128 

d(C–Li) = 2.31 Ǻ  

 d(C---Li) = 2.36 Ǻ 

Molecular Orbital Bond Index (MOBI) : Li valency = 1.49; C valency = 3.54 

d(Li–Li) = 2.68 Ǻ  

Li2, gas phase: d(Li–Li) = 2.67 Ǻ 

metallic lithium: d(Li–Li) = 3.04 Ǻ  
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  RLi - будова 

Chem. Eur. J. 2009, 15, 3320 – 3334 
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  RLi - будова 

Chem. Eur. J. 2009, 15, 3320 – 3334 
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RLi - будова 

RLi 
Вуглеводневий 

розчинник 

Ефірний 

розчинник 

MeLi - тетрамер 

EtLi гексамер тетрамер 

n-BuLi гексамер тетрамер 

  

i-BuLi тетрамер - 

BnLi димер мономер 

  

i-PrLi тетрамер димер 

s-BuLi - димер 

  

PhLi - димер 

t-BuLi тетрамер димер 

Ступінь агрегації літійорганічних сполук 



Комерційні реагенти 

 

 

n-BuLi 

 

n-Бутиллітій у розчинниках, таких як ефір або ТГФ, іноді з активаційними 

співрозчинниками, такими як TMEDA, PMDTA або HMPA, на сьогодні є найбільш 

широко використовуваним металуючим агентом. Алкілітієві реагенти не здатні 

металювати більшість карбонільних сполук через конкурентне приєднання до 

карбонільної групи, та деякі заміщені сполуки гетероатомом третього, четвертого 

та п'ятого періодів (наприклад, I, Se, Te, Sn), де атака на гетероатом може 

перешкоджати (Li / I, Li / Se, Li / Te, Li / Sn обмін). 

 

n-BuLi/t-BuOK 

 

 

 

Основа, яка іноді називається основою Schlosser-Lochmann або основою 

LIKOR, є найпотужнішою металуючою основою. Вважається, що активний 

реагент являє собою комплекс бутилкалію. 

 
 

s-BuLi 
sec-Бутиллітій, як правило, більш активний, ніж n-BuLi, і іноді успішно 

застосовується у випадках, коли не відбувається взаємодія з іншими 

алкіллітіями. 

 

t-BuLi 

 

tert-Бутиллітій. Більш сильна основа, ніж будь-який n-BuLi або s-BuLi, t-BuLi, 

може виконувати металюванняу випадках, коли не відбувається взаємодія з 

іншими алкіллітіями. Виникає небезпека в роботи з ним (загоряється спонтанно в 

повітрі) та дорожчий. Стеричні ефекти можуть перешкоджати, але також можуть 

бути корисними для проведення селективної взаємодії. 
 

Мезитіллітій. Використовується для депротонування відносно кислих сполук 

(pKa <40), де наявність амінів (якщо звичайно використовується амід літію) є 

шкідливим, якщо потрібно провести стереоселективну реакцію. 



Комерційні реагенти 
 

Діізопропіламід літію (LDA, pKa 36). Одержаний реакцією n-BuLi з HNiPr2. Це 

найдешевша і найзручніша основа для депротонування сполук, рКа якої 

менше 36, включаючи всі карбонільні сполуки, алкілсульфоксиди, сульфони 

та деякі ароматичні сполуки. Амін є летким і може бути видалений з розчинів 

енолятів шляхом перегонки. 

 

Літій 2,2,6,6-тетраметилпіперидид (LiTMP, pKa 37). Це найбільш потужна і 

найменш нуклеофільна основа. Більш кінетично вигідний, ніж LDA, 

супроводжується депротонуванням у випадках, при яких не відбувається 

взаємодія з LDA. Стерично-утруднений амід. Недоліком: попередник аміну 

дорогий. Застереження. Реакція між n-BuLi та аміном перевищує температуру 

-78 °C, і найкраще проходить при 0 °С. 

 

Літій біс-(триметилсиліл)амід (гексаметилдисилазид) (LiN(SiMe3)2, LiHMDS). 

Значно слабша (pKa ca 30) основа, ніж діалкіламід, наведений вище. 

Використовується для «делікатної» взаємодії (наприклад, для енолятного 

алкілування, коли галогенід є частиною молекули), а також при зниженні 

гідриду з LNiPr2. 



RLi Розчинник -70°С -40°С -20°С 0°С +20°С +35°С 

t-BuLi DME 11 хв           

  THF   5.6 год 42 хв       

  ефір     8 год 1 год     

s-BuLi DME 2 год 2 хв         

  THF     1.3 год       

  ефір     20 год 2.3 год     

n-BuLi DME     1.8 год <5 хв     

  THF       17 год 1.8 год 10 хв 

  ефір         153 год 31 год 

PhLi ефір           12 днів 

MeLi ефір         3 місяці   

RLi - використання 

Взагалі, відносні 

швидкості реакції 

реагентів з алкіллітієм в  

ефірах: 

DME (100 X) > THF (100 X) 

> диетиловий ефір 

Період напіврозпаду літійорганічних сполук в ефірних розчинниках 
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  RLi - зберігання 

Ziegler, K.; Gellert, H. G. Liebigs Ann. Chem. 1950, 567, 179 

Organometallics in Organic Synthesis, Schlosser, M., Ed., p. 171, Wiley: New York, 1994 

Температура 

зберігання (°С) 

n-BuLi 

15-20% 

в гексані 

n-BuLi 

90% 

в гексані 

s-BuLi 

10-12% 

в ізопентані 

0 0.00001 0.0005 0.003 

5 0.0002 0.0011 0.006 

10 0.0004 0.0025 0.012 

20 0.0018 0.013 0.047 

35 0.017 0.11 0.32 

Темпи розпаду (% витраченого реагенту за день) 
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RLi - використання 

Chemical Health and Safety 2002, 9, 6-11б 10.1016/S1074-9098(02)00295-2 
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RLi – контроль якості 

Shapiro et al. J. Organomet. Chem. 1980, 186 (2), 155-158 
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• висока ефективність застосування ариллітієвих та гетеролітієвих 

реагентів у випадках, коли переметалювання Li-H не відбувається; 
 

• реакції проходять швидко, навіть при низьких температурах, особливо в 

електронодонорних розчинниках. Тому конкурентоспроможне алкілювання 

та переметалювання Li-H, як правило, не є проблемою; 

 
⃰ Застереження: при використанні TMEDA (тетраметилетилендіаміну) як 

промоутора для переметалювання Li-X, металювання відбувається швидше 

ніж обмін метал-галоген. 

Отримання R-Li 
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• отримання бензиллітію з бензилгалогенідів і R-Li не можливе, оскільки спочатку 

утворений бензиллітій реагує з вихідними бензилгалогенідами, утворюючи 1,2-

дифенілетан; 
 

• Металювання толуену з n-BuLi у присутності TMEDA при 30 °С приводить до суміші 

бензіллітію та інших метальованих продуктів у співвідношенні 92: 8; 
 

• Металювання толуену з n-BuLi у присутності трет-бутоксиду калію та обробка 

одержаної калієвої сполуки з бромідом літію дає чистий бензиллітій з виходом 89%. 

Отримання R-Li 
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• Пряме металювання ряду ароматичних сполук проходить 

регіоселективно; 
 

• заміщення Csp2-H органолітієвими реагентами відбувається в орто-

положення до функціональної групи, що містить вільні електронні пари, щр 

не приймають участь в утворенні зв’язку, таких як N або O.  

DOM-реакції 
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•  внаслідок більшої координаційної здатності Нітрогену порівняно з 

Оксигеном, обробка p-метокси-N,N-диметилбензиламіну з n-BuLi приводить 

до орто-металювання до -CH2NMe2; 
 

• однак, в присутності сильного комплексоутворюючого TMEDA, 

координація Літію з Нітрогеном групи –CH2NMe2 пригнічюється. В цьому 

випадку найбільш кислотний орто-протон до групи -OMe  відщеплюється; 

DOM-реакції 
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Переметалювання  

δ- δ+ 

δ- δ+ 

δ- 
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Властивості  



35 

Магнійорганічні сполуки 

R MgX
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Отримання магнійорганічних сполук 

 

Victor Grignard 

1. Включення  Mg до зв'язку Карбон-Галоген : 

• R-X може бути алкіл, вініл, або арил галогенід (хлорид, бромід, або 

йодид); 
 

• Розчинник: диетиловий ефір (Et2O) або тетрагідрофуран (THF): 
 

• Спирти та вода несумісні з реагентами Гріньяра та літійорганічними 

реагентами; 
 

• Реакційна здатність алкілгалогенідів: 
 

-I > -Br > -Cl >> -F    алкіл галогеніди > вініл або арил галогеніди 

2. Переметалювання  Li-органічних сполук : 
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Будова магнійорганічних сполук 

 
• Реактиви Гріньяра існують у розчині як координаційні сполуки, 

сольватовані розчинником (переважно на 2 молекули). 

Етилмагнійбромід в Et2O, 

EtMgBr*2Et2O. 

Метилмагнійхлорид в THF, 

MeMgCl*2THF. 

• Реактиви Гріньяра існують у вигляді суміші, що описується 

рівновагою Шленка. 



38 

Властивості. Приєднання по карбонільній групі. 
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Властивості. В якості нуклеофіла. 
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Турбо реагенти Гріньяр. Турбо основи Хаузера. 

 

R2NMgCl.LiCl
Турбо основи Хаузера 

RMgCl.LiCl
Турбо реагенти Гріньяра 

TMPNMgCl.LiCl

iPr2NMgCl.LiCl
<-50°C >-50°C 
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Турбо реагенти Гріньяр. Турбо основи Хаузера. 
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Підвищення основності 

Підвищення стабільності 

Різниця в електронегативності 

Елемент Li Mg Ti Al Zn Cu Si Sn B C 

Електронегативність 0.97 1.23 1.32 1.47 1.66 1.75 1.74 1.72 2.01 2.50 

Іонний характер, % 43 35 30 22 15 12 12 11 6   

Значення електронегативності та іонний характер 

Стабільність vs основність vs нуклеофільність 



R ZnX

R2Zn

Цинкорганічні реагенти. 
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Цинкорганічні реагенти. Реакція Реформатського.  

Реакції з α,β-ненасиченими карбонільними сполуками переважно завершуються 

утворенням продуктів 1,2-приєднання 
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Цинкорганічні реагенти. Реакція Реформатського.  



Геометрія алкена в реакція циклопропанування  зберігається 

Цинкорганічні реагенти. Реакція Сіммонса-Сміта. 
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• Цинкорганічні сполуки взаємодіють з алкенами за узгодженим 

механізмом.  

• Синтетичний шлях приєднання метилену до алкену з утворенням 

циклопропану. 

• Утворення реагенту Сіммона-Сміта : 

Цинкорганічні реагенти. Реакція Сіммонса-Сміта. 
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Купруморганічні реагенти. 

R Cu

R2CuLi
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Реагенти діорганокупратів літія, відомі частіше як реагенти Гілмана, одержані 

обробкою алкіл-, арил- або алкініллітія з іодидом Cu (I): 

Купруморганічні реагенти. Реагенти Гілмана. 

– утворюють нові С-С зв'язки  шляхом при взаємодії з алкіл- та алкенілхлоридами, 

бромидами та йодидами. 

Не працює з реактивами Гріньяра або літійорганічними сполуками. 
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Купруморганічні реагенти. Реагенти Гілмана. 
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новий 

C-C 

зв'язок 

•  Взаємодія з вінілгалогенідами відбувається стереоспецифічно; 

конфігурація карбон-карбонового подвійного  зв'язку  зберігається. 
новий 

C-C 

зв'язок 



• Ще один варіант отримання реагенту Гілмана:  використання реагенту 

Гріньяра з каталітичною кількістю солі міді (I). 
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• В реакції утворення С-С звязків найкраще вступають первинні 

алкілкупрати, вініл (алкеніл) купрати та арилкупрати. 

• Для вторинних та третинних алкілкупратів є домішки елімінування. 

Купруморганічні реагенти. Реагенти Гілмана. 
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α,β-ненасичені карбонільні сполуки  

• 1,4-приєднання (спряжене приєднання) більш характерне для «м’яких 

нуклеофілів» (переважно слабо, або не основних). Наприклад -CN, R-NH2, 

R-OH, R-SH та R2CuLi.  

• 1,2-приєднання більш характерне для «жорстких нуклеофілів» 

(переважно сильноосновних). Наприклад RLi, RMgX, H-. 
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α,β-ненасичені карбонільні сполуки.  

δ+ 
δ- 

δ+ 

δ- 

Електронна пара (негативний заряд) 

знаходиться біля атома Карбону: 

жорсткий нуклеофіл 

Електронна пара розподіляються між атомами 

Карбону та Купруму; і лише невеликий 

частковий заряд знаходиться на атомі Карбону: 

м'який нуклеофіл 

 

М'які нуклеофіли реагують via  FMO 

LUMO 
Великий δ+ на атомі Карбону 

карбонільної групи: 

жорсткий електрофіл β-Карбон має найбільший 

коефіцієнт ефективності 

Жорсткість: δ+ 

 

Жорсткі нуклеофіли реагують з жорсткими 

електрофілами. 

 

М'якість: δ- 

 

М'які нуклеофіли реагують як алкени 
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α,β-ненасичені карбонільні сполуки.  


