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Лекція 6

Силіційорганічні сполуки
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Початок

Перші відомості

2 R2Zn + SiCl4 → SiR4 + 2 ZnCl2
R = Et, Me

C. Friedel J. M. Crafts

Початок промислового 

виробництва

Müller-Rochow Process

General Electric, US 2 380 995, 

1941 (E. G. Rochow).

VEB Silikonchemie, DD 5448, 

1942 (R. Muller)

x MeCl + Si → Me3SiCl, 

Me2SiCl2, MeSiCl3, …

R. Müller E. Rochow

Сьогодення

✓ Cвітовий ринок

органосиланів

1.2 $ млрд. / рік

✓ загальне виробництво > 106

тон / рік

✓ 95% органосиланів

використовуються для

отримання силіконів

✓ У органічному синтезі

найбільш важливими є

силілюючі реагенти на основі

трисорганіл-галогенсиланів,

щорічне виробниц-тво яких >

7 000 тон, серед яких

найбільш поширеним є

триметилсілілхлорид
Silanes Market. Global Forecast to

2021, March 7, 2017

Rösch, L., et al R. 2000. Silicon

Compounds, Organic. Ullmann's

Encyclopedia of Industrial

Chemistry.

C. Friedel, J. M. Crafts

Justus Liebigs Ann. Chem. 

1863, 127, 28 – 32.

1865, 136, 203 – 211.



3

Використання

Реагенти 
органічного 

синтезу

Асиметричний 
синтез

Мульти-
компонентні 

реакції

Метал-
каталізовані 

реакції

Конденсуючі
реагенти та 
промотори

Захисні групи 
в органічному 

синтезі

Гомогенні 
Каталізатори

Водовіднімаючі
реагенти

Інгібітори 
ензимів

Синтез 
полімерів

Молекулярні 
рецептори

Сьогодні Лекція № 9

Нові 
матеріали

Сіліційорганічні сполуки
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Загальні положення

Тетракоординований

Тетрагональна будова

слабка кислота Льюїса

Низька нуклеофільність

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0

Пентакоординований

Тригональна біпіраміда

сильна кислота Льюїса

Висока нуклеофільність

Гексакоординований

Октаедрична будова

Відсутня кислотність Льюїса

Ще Вища нуклеофільність

L = нейтральний або від’ємно заряджений донор електронів (наприклад F-, Cl-, OR).

R = H або C.
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δ+ на Si, δ- на L та, відповідно, R.

Льюїсівська кислотність та нуклеофільність R.
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Более старые модели для объяснения гипервалентности использовали

d-орбитали. Однако квантовохимические расчеты показывают, что

участие d-орбиталей не может быть значительным из-за большой

разности энергий между соответствующим p и d орбиталями кремния.

Magnusson, E. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 7940.

Загальні положення
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• Вся электронная плотность заполненной 

несвязывающей орбитали находится на атомах 

лиганда.

• Таким образом высоко электроотрицательные атомы 

стабилизируют образование 3c-4e связей.

• Именно поэтому гипервалентные молекулы более 

характерны именно для F-, Cl-, OR в качестве лигандов.

• Следовательно гипервалентные молекулы – более 

сильные кислоты.

Ramsden, C. A. Chem. Soc. Rev. 1994, 23, 111.

Загальні положення
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Довжина та енергія зв’язку

Ключові положення:

1) Зв’язки, утворені Si, приблизно на 25% довші, ніж подібні, утворені 

карбоном;

2) Si-H, та Si-C зв’язки є набагато слабші, ніж С−C та С−H.

3) Si−O та Si−F зв’язки є набагато міцніші, ніж С−O та C−F.

4) Si−O та Si−F зв’язки є набагато міцніші, ніж Si−C та Si−H.

Зв’язок

Енергія 

зв’язку 

(кДж/моль)

Довжина 

зв’язку (Å)

SiH
318

(у Me3SiH)
1.48

SiC
318

(у Me4Si)
1.85

SiO
452

(у Me3SiOMe)
1.66

SiF
565

(у Me3SiF)
1.57

Зв’язок

Енергія 

зв’язку 

(кДж/моль)

Довжина 

зв’язку (Å)

CH
411

(у Me3CH)
1.09

CC
346

(у Me4C)
1.54

CO
358

(у Me3COMe)
1.43

CF
485

(у Me3CF)
1.35
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Стабілізація -позитивного заряду. β-Si ефект

4. Більш восока енергія σC-Si

MO і більш високий коефіціент 

на карбоні у цій же МО (як 

результат вищої 

електропозитивності Si) 

приводить до ефективнішого 

перекривання та зростання 

стабілізації.

1. Силіцій краще стабілізує β-позитивний заряд, 

ніж карбон.

2. Цей ефект є стереоелектронним за 

природою та часто називається β-Si ефект.

3.Для максимальної стабілізації σC-Si MO 

зв’язана з p-AO сусіднього карбкатіонного 

центру.
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Стабілізація -негативного заряду

Карбаніони з α-Si групою більш стабільні, ніж їх карбонові аналоги

Si створює слабкий +I індукційний ефект через σ-зв’язки − це має 

дестабілізувати негативний заряд. Але цей ефект перекривається рядом 

інших факторів:

більш стабільний ніж

1. Наявність вакантної 3d AOs 

робить можливим pπ-dπ 

зв’язування.

2. Перекривання між заповненою 

σ-орбіталлю зв’язку М-С та 

вільною 

σ*C-Si є енергетично більш 

вигідним. 
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3. Si є відносно великим атомом (Ван дер Ваальсівський радіус ~2.1 Å) -

тому легко поляризується. Індуковані диполі також стабілізують найближчий 

негативний заряд.

Стабілізація -негативного заряду

Цей ефект є найбільш важливим у стабілізації α-негативного заряду.
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Чому силіцій?

Силіційорганічні сполуки мають ряд корисних властивостей:

• у порівнянні з іншими 

елементооргаінчними сполуками вони

є більш стійкими до дії повітря

та вологи

• їх легко синтезувати, використовуючи 

широкий ряд часто дешевих вихідних

речовин

• низька токсичність

• багата та різноманітна хімія, що може бути використане з розумінням 

відносно невеликої кількості загальних властивостей силіцію 
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Отримання сіліційорганічних сполук
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Трансметалювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Отримання сіліційорганічних сполук. 

Гідросилілювання.
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Алілсилани. Аллілювання по Хосомі-Сакураї

алілтриметилсилан

•дешевий та комерційно доступний

•не є сильним нуклеофілом, тому реакції з альдегідами зазвичай 

потребують введення кислоти Льюїса

Jorgensen et al. J. Am. Chem. Soc. 1986, 1496.

β-Si ефект
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї

Реакція відбувається за анти SE2’ механізмом

реакція проходить по 

-карбону
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Енантіоселективне алілювання

Використання хіральних кислот Льюїса для розділення енантіотопних 

поверхонь електрофіла:
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Енантіоселективне алілювання імінів
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї

Ефективних енантіаселективних варіантів поки що не розроблено.
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї
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Алілтрихлорсилани

Якщо використовувати їх самих, алілтрихлорсилани не є ефективними

алілюючими агентами. Однак, їх реакційна здатність суттєво зростає у

присутності DMF, який відіграє роль активатора – основи Льюїса (згадаймо,

що силіцій може підвищувати свою валентність). Це відкриває можливості

використання хіральних основ Льюїса для енантіоселективного алілювання

альдегідів за допомогою алілтрихлорсиланів.
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Хіральні фосфораміди

Денмарк (Denmark) першим використав хіральні основи Льюїса як 

каталізатори для енантілселективного кротилювання альдегідів 

алілхлорсиланами:

О
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Хіральні фосфораміди
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Аллілювання по Хосомі-Сакураї
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Алленілювання та пропаргілювання
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Реакції алілсиланів з електрофільними

сполуками флуору

Алілсилани реагують з електрофільними сполуками галогенів. Особливий 

інтерес представояє використання ‘F+’ електрофілів з метою контрольованого 

отримання флуороорганічних сполук. Які очікувалось, флуорування 

відбувається регіоспецифічно у γ-положення алілсилану з утворенням 

катіонного інтермедіату, який, в свою чергу, перетворюється у продукт  аліл 

флуорид (SE2’).

Selectfluor – електрофільна сполука флуору,

що найчастіше застосовується.
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Електрофільне флуорування інших 

органосиланів

аленілсилани

аленілметилсилани

вінілсилани

Selectfluor
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Темплатний синтез

Силільні групи широко використовуються для утримання двох частин

реакційно здатних молекул та створення умов для їх взаємодії. Так званий

темплатний синтез. Послідовна реакція може проходити як

внутрішньомолекулярна і тому має всі переваги внутрішньомолекулярних

процесів. Розщеплення силільних звязків після проходження реакції приводить

до утворення продукту.
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1. силіл етер приєднує алілсилан

до альдегіду

2. високостереоселективне 

внутрішньомолекулярне алілювання

3. послідовне стереоспецифічніе (утримання конфігурації) окисне 

розщеплення силілового естеру з утворенням 1,2,4-тріолу

Темплатний синтез
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Подвійний RCM утворює проміжний 

біциклічний силоксан. У результаті

послідовного флуороіндукованого 

протодесилілування утворюється 

(E,Z)-1,3-дієн. 

Темплатний синтез
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Перегрупування Брука

Зв'язки Si−F та Si−O помітно міцніші за Si−H та Si−C. Ця різниця у енергії

зв'язку може бути рушійною силою для хімічних реакцій та відносно широко

використовуватись для одержання карбаніонів з алкоксидів шляхом так

званого перегрупування Брука:

Перегрупування є оберненим. Положення рівноваги залежить від ряду

факторів, зокрема: - полярність розчинника, - здатність замісників у атома

карбону стабілізувати аніон, - енергія зв'язку оксиген-метал.
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Перегрупування Брука

Реакція є загальною. Міграції [1,n]-силільної групи до оксигену відбуваються

через внутрішньомолекулярний трансфер силільної групи.
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Новий синтез силіл енол етеру

Обробка ацилсиланів купрум алкоксидом приводить до утворення

відповідного купрум еноляту, який у результаті 1,2-перегрупування Брука

перетворюється на відповідний алкенілкупрум з високою

стереоселективністю. Використання DMF як розчинника і алкоксиду

купруму замість лужного металу є важливим для полегшення 1,2-силіл

міграції.

Згенерований алкеніл купрум використовується у подальших процесах:
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Одностадійний синтез 2,3-дизаміщених тіофенолів

У даному прикладі введення DMPU як додаткового розчинника було 

зроблено для полегшення 1,4-перегрупування Брука.
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Перегрупування Брука. Приклади.
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Перегрупування Брука. Приклади.
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Перегрупування Брука. Приклади.
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Перегрупування Брука. Приклади.
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Використовуючи зворотню реакцію, ретро-перегрупування Брука є зручним методом

для одержання органосиланів. Кокс (Cox) використовував 1,4-ретро-перегрупування

Брука для одержання тетразаміщених -галовінілсиланів, які застосовують як захищені

алкіни при олігоїновій збірці. Внутрішньомолекулярне перетворення (трансфер)

силільної групи дозволяє введення таких груп з об'ємними замісниками, що досить

важко зробити традиційними методами.

Ретро-перегрупування Брука
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)

Карбаніонні нуклеофіли можуть бути отримані активацією органосиланів, 

що часто є альтернативою використанню сильних основ та відповідних 

протонованих прекурсорів.

Силільовані 1,3-дитіани є чудовою цьому ілюстрацією:
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)
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Аніонний обмін. ARC (Anion Relay Chemistry)


