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1.

Előszó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen Kémia Tanszékének hosszú
idő óta egyik fő kutatási irányvonala a szilícium kémia. A Veszprémi Tamás által vezetett
elméleti kémiai kutatócsoport ezen terület egy speciális ágával, a hipovalens és/vagy telítetlen
szilícium és nehezebb IV. főcsoportbeli elemek vegyületeinek vizsgálatával foglalkozik.
Doktori munkám során számos érdekes és szokatlan kötésszerkezetű szilícium és germánium vegyület geometriájának, elektronszerkezetének és termodinamikai stabilitásának felderítésével foglalkoztam, melyhez a modern kvantum kémia eszköztárát használtam fel. Első
kutatási témám a nemrégiben előállított triszilaallén és analóg háromtagú gyűrűs- és nyílt láncú
szerkezetek átfogó vizsgálata volt. Második témám során szubsztituens hidakat tartalmazó nehezebb III. és IV. főcsoportbeli elemek vegyületeivel foglalkoztam. Végezetül, a 2-kalkogéntriszilabiciklo[1.1.0]butánok ciklobutén analóggá történő vegyérték-izomerizációjának mechanizmusát derítettem fel. Ehhez kapcsolódóan pedig vizsgáltam a 2-kalkogén-trimetallabiciklo[1.1.0]butánok kötés-nyújtási izomerjeinek, valamint egy ezidáig ismeretlen harmadik izomer
létezésének és stabilitásának feltételeit.

2.

Irodalmi áttekintés

A IV. főcsoport elemeinek azon vegyületeit, melyek kétértékűek, kettes koordinációval és formálisan kettes oxidációs fokkal rendelkeznek, metalliléneknek nevezzük. Ezek a szerkezetek
általában szingulett alapállapotúak, minek következtében a központi nehéz atom egy s karakterű nemkötő elektronpárral, valamint egy üres p pályával rendelkezik. A reaktív szililének
fontos köztitermékei számos termikus és fotokémiai reakciónak. Az első stabilis szililént Denk
és munkatársai izolálták 1994-ben, melynek stabilitásában nagy szerepet játszanak a szililén
elektronegatív, de π-donor nitrogén szubsztituensei. Azóta számos N-heterociklusos szililént
állítottak elő és vizsgáltak átfogóan.1 Az egyetlen előállított dialkil-szililén stabilitása az α
helyzetű trimetilszilil szubsztituensek sztérikus és elektronikus hatásának tulajdonítható.2 Az
előállított szililének stabilitásáért felelős tényezők közül a legfontosabbak belesűríthetőek egy
háromtagú gyűrűs szerkezetbe. Ennek megfelelően ez a vegyületcsoport ígéretes szintetikus
célpont lehet.3,4
Az első stabilis szilícium-szilícium kettős kötést tartalmazó vegyületet 1981-ben állították elő. Azóta legalább 73 kettőskötéses szilíciumvegyület kristályszerkezete ismert, melyek
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között találhatóak 1-szilaallének, tetraszilaciklobutének, triszilaciklopropének, egy pentaszilaspiropentadién és egy triszilaallén származék is.5 A vegyületcsoport egyik érdekes szerkezeti
tulajdonsága, hogy a kettős kötés és szubsztituensei a legritkább esetben vesznek fel sík konformációt, energetikailag kedvezőbb a trans-hajlított elrendeződés.
A ciklopropén nehéz származékai, a ciklotrimetallének, az erősen feszült háromtagű gyűrűben egy igen reaktív kettős kötést is tartalmaznak, mégis számos stabilis származékukat
előállították. Legérdekesebb reakciójuk közé tartoznak az 1,2-szubsztituens vándorlással járó
izomerizációs reakciók. Ilyen izomerizációt ﬁgyeltek meg egy diszilagermirén gyűrűn mind
termikus, mind fotoindukált körülmények között.6 A kétlépéses reakció egy híd szerkezetű
köztiterméken keresztül játszódik le.7 A szubsztituens hidat tartalmazó vegyületek vizsgálata
tehát igen fontos az ehhez hasonló reakciók mechanizmusának megértésében.8,9
A nehéz IV. főcsoportbeli heteroallének számos érdekes tulajdonsággal bírnak: vázuk
erősen hajlott, valamint a szélső heteroatomok piramidalizáltak. Ezek a tulajdonságok a kettős kötések trans-hajlított elrendeződésére utalnak. Ugyanakkor, ezek a geometriai sajátságok eredményezik, hogy a heteroallének négy különböző konformációja létezhet. Mitöbb, a
Kira és csoportja által előállított triszilaallén származék10 négy konformere könnyedén átalakulhat egymásba a központi atomnak a szélső szilíciumok által meghatározott tengely körüli
forgásával. Ezek az érdekes szerkezeti tulajdonságok követelték meg a nehéz allén szerkezetek
kötésszerkezetének részletesebb vizsgálatát.3,4,11,12
Nemrégiben fedezték fel a IV. főcsoport olyan vegyületeit (EL2 , ahol E= C, Si, Ge, Sn,
Pb), melyekben a központi atom megtartja négy vegyérték elektronját egy σ és egy π karakterű nemkötő pár formájában, a két σ kötést pedig két ligandum szolgáltatja donor-akceptor
kölcsönhatás révén.4,13,14,15 Ezek az úgynevezett metallilónok vagy divalens E(0) vegyületek
jó σ és π donorként szolgálnak, így kettős Lewis bázisoknak tekinthetők.
Felmerült egy elmélet, mely szerint az előállított triszilaallén elektronszerkezetét is a legjobban sziliónként lehet értelmezni14 , azonban ez a feltételezés megkérdőjelezhető.4,12
A stabilis, előállítható nehéz biciklo[1.1.0]bután származékok igen ritkák. Egyik legérdeke5
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sebb tulajdonságuk, hogy kvantumkémiai számítások alapján létezhetnek kötés-nyújtási izomerjeik. A rövid-kötésű izomerekben rövidebb a hidaló kötéstávolság, nagyobb a hidban lévő
atomok szubsztituenseinek híddal bezárt szöge, illetve kisebb a háromtagú gyűrűk közötti
torziós szög a hosszú-kötésű konformerhez képest.
A 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]bután származékokat (Si3 XR4 , ahol X= S, Se, Te és
R= SiMet Bu2 ) nemrégiben Sekiguchi és munkatársai állították elő a kalkogén elemek egy
triszilirén származék Si=Si kettős kötésébe történő inzertációjával.16 Ugyanakkor megﬁgyelték az előállított szerkezetek fotoindukált vegyérték-izomerizációját a megfelelő ciklobutén analógokká. A kalkogén elemek ily módon történő aktivációjának megértése nagy
mértékben hozzájárul az átmeneti fém mentes katalizátorok fejlesztéséhez, ezért mind a kalkogén elemet tartalmazó biciklobután származékok vizgálata, mind pedig izomerizációjuk mechanizmusának megértése elengedhetetlenül fontos.17,18

3.

Számítási módszerek

A doktori munkám során végzett kvantumkémiai számításokat a Gaussian03, Gaussian09 és a
QChem 3.2 programcsomagokkal végeztem. A geometriák optimálását, a frekvencia analízist,
az IRC számításokat, a hullámfüggvény stabilitásának ellenőrzését és a különböző kémiai
mennyiségek számítását a B3LYP DFT sűrűségfunkcionállal végeztem a cc-pVTZ, aug-ccpVTZ, aug-cc-pVDZ vagy 6-31g* bázis használatával. Számításaim kvalitatív és kvantitatív
helyességét számos esetben ellenőriztem magasabb szintű kvantumkémiai módszerek alkalmazásával (MP2/aug-ccpVDZ, CCSD/aug-cc-pVTZ, CBS-QB3, CASSCF/aug-cc-pVTZ).
Az elektronszerkezet felderítésére általánosan a következő négy módszert használtam:
Bader-analízis, amely az elektronsűrűség topológiai analízise (AIM2000 program), a molekulapályák vizuális és kvantitatív vizsgálata, a Becke-Edgecombe elektron-lokalizációs függvény
vizsgálata (ELF) (TOPMOD program), valamint a természetes pályák populációs analizise
(NPA) és a természetes kötőpályák (NBO) vizsgálata (NBO 3.1 programcsomag). A kötések
erősségét négy különböző kötésrend segítségével jellemeztem: Wiberg kötésindex (WBI),
Mayer kötésrend (MBO), átfedéssel súlyozott NAO kötésrend (NAO BO) és a ’fuzzy atoms’
kötésrend (FABO) (FUZZY program).
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4.

Eredmények

Stabilis metallaallének és metallilének tervezése
A Si3 H4 összegképletű szerkezetek szingulett potenciális energia hiperfelületén (PEF) a szén
analóghoz képest igen kis energiasávban számos érdekes izomer létezik, melyek valamilyen
szokatlan elektronszerkezettel rendelkeznek (például hidrogén hidakat, delokalizált elektronrendszert vagy elkent vegyértékállapotokat tartalmaznak).
A nemrégiben előállított triszilaallén elektronszerkezetének felderítéséhez azt a potenciális
energia görbét (PEG) vizsgáltam, amelynek független változója a háromtagú szilícium váz
központi kötésszöge (α) (4.1. ábra). Ezen a PEG-en két minimum létezik (1a és 1b), a
lineáris triszilaallén (1c) azonban egy másodrendű nyeregpont. Az 1a szerkezet egy igen kis
központi kötésszöggel (α = 55, 7◦ ), C2 szimmetriával és parciálisan pozitív töltésű központi
atommal rendelkező gyűrűs szililén. Az 1b izomer Cs szimmetriával rendelkező, nyílt láncú
szililén (α = 70.2◦ ) erősen negatív központi atommal. Elektronszerkezete a szilícium váz
feletti 3 centrumos-2 elektronos delokalizált π-rendszerrel jellemezhető, mely elektronszerkezet a 70◦ < α < 100◦ központi szög tartományban a leghangsúlyosabb. Az energetikailag
kedvezőtlen, D2h szimmetriájú, lineáris triszilaallén (1c) elektronszerkezete két, egymásra
merőleges π-kötéssel írható le.

4.1. ábra A Si3 H4 kiválasztott PEG-jei. Folytonos vonal: rögzített α mellett optimált szerkezetek; szagatott vonal: sík szerkezetek rögzített α szöggel; pontozott vonal: a szélső –SiH2 csoportok merőleges
konformációja rögzített α szöggel. (CBS-QB3) [fok–kcal/mol]

A központi szög hajlítása során 1c-től 1b-ig a degenerált HOMO felhasad (4.2. ábra).
Az átmenet során a delokalizált π-rendszert jelképező HOMO energiája nem változik jelentős mértékben. A központi atomon elhelyezkedő nemkötő párt jelképező HOMO-1 pálya
energiája viszont csökken. Másrészt, a HOMO-2 energiája növekszik a szélső csoportok
közötti növekvő nemkötő kölcsönhatás miatt. A központi kötésszög további csökkentése során
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kialakul az 1a-ra jellemző Si1–Si3 kötés, amely a HOMO-ban és a HOMO-2-ben követhető
nyomon.
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4.2. ábra Fontosabb molekulapályák alakulása az 1a–c átmenet során.

A SiGe2 H4 (2), GeSi2 H4 (3), Ge3 H4 (4), SiC2 H4 (5), SiN2 H2 (6) és SiP2 H2 (7) összegképlettel rendelkező szerkezetek fentihez hasonló PEG-je két fajta lehet. Az első típus a 2, 3, 4
szerkezetekre jellemző és 1-hez hasonlóan a PEG-en az a és b izomerek minimumok, de a c
szerkezet magasabb energiával rendelkező másodrendű nyeregpont. A második típusú PEG az
5, 6, 7 vegyületekre jellemző, és rajta az a és c izomerek minimumok, míg a b elektronszerkezet igen kedvezőtlen.
Izodezmikus reakciók reakcióhőjének vizsgálata alapján a háromtagú szililén gyűrű stabilitása a tetravalens szilícium atomok germániumra, szénre, foszforra vagy nitrogénre való
cseréjével növelhető. A háromtagú germilén gyűrűk és nyílt láncú szerkezetek stabilitása
nagyobb, mint az analóg szililéneké.
A vizsgált három különböző elektronszerkezet relatív stabilitása a szilícium vázon lévő
hidrogének cseréjével is változtatható. Elektronegatív, π-donor szubsztituensek a b típusú
elektronszerkezet stabilitását mélyítik el. Gyűrűs csoportok alkalmazásával csökkenthető, illetve meggátolható a szubsztituensek sztérikus zsúfoltság miatti elfordulása az ideális sík konformációtól. Szintézis szempontjából különösen kedvező szubsztituensek az N-heterociklusos
metallilén csoportok (4.3. ábra). A triafulvének egyik érdekes rezonancia határszerkezete miatt az 1D vegyület is b-típusú elektronszerkezettel rendelkezik. A szilícium váz elektropozitív,
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4.3. ábra Szililének stabilizálására tervezett szubsztituensek.
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de nem π-akceptor tulajdonságú szubsztituensei az a-típusú gyűrűs szililén stabilitását növelik
a b-típusú szililén és a c-típusú allén szerkezetekhez képest (4.3. ábra).
Munkám során megvizsgáltam, milyen tulajdonságokkal jellemezhető a kétértékű szilícium(0) vegyületek elektroszerkezete (SiL2 , ahol L= NH3 (8) vagy PH3 (9)). Arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált jellemzők gyökeresen megkülönböztetik a szililónokat a fent
vizsgált a-típusú gyűrűs szililénektől, a b-típusú nyílt láncú szililénektől és a c-típusú allén
elektronszerkezettől egyaránt. Vizsgálataim alapján az előállított triszilaallén szerkezet sokkal
inkább leírható kumulált kettős kötést tartalmazó rendszerként, mint szililónként.

Szubsztituens hidat tartalmazó vegyületek
Az X1–Rb –X2 (X= B, Al, Si, Ge, R= H, SiH3 ) kölcsönhatást valódi híd kötésnek tekinthetjük,
ha az Rb atom jól meghatározott kölcsönhatásban áll mindkét pillératommal (X1, X2). Vannak
esetek, amikor az egyik hidaló kötés hiányában erősen torzult geometriájú, de híd szerkezetnek
nem nevezhető szerkezet alakul ki.
A kismolekulás X2 Hn (10a-13c, ahol X= B, Al és n= 2, 4, 6) szerkezetek részletes vizsgálatából azt a következtetést vontam le, hogy a valódi szubsztituens hidak megtalálásához
és jellemzéséhez nem elég csupán egy módszer eredményeinek kiértékelése. Az NBO és
ELF analízis igen hasznos módszerek a szubsztituens hidak megtalálásához, mivel a hidakat
3 centrumos-2 elektronos (3c-2e) kötésekként lokalizálják. A Bader-analízis azonban számos esetben értelmezhetetlen eredményeket szolgáltat ezen nem-klasszikus szerkezetek esetén. Mind a négy típusú kötésrend vizsgálata hasonló trendeket eredményez, ezért a további
vizsgálatokhoz a ’fuzzy atoms’ kötésrendet (FABO) választottam.
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A szilícium és germánium tartalmú X2 Hn (14a-19b, ahol X= Si, Ge és n= 2, 4) hidridek
vizsgálatából megállapítható, hogy a híd kötésekre jellemző FABO intervallum 0,5-0,6, valamint az X1–Hb és X2–Hb kötések kötésrendjeinek összege 1,1. A hidakra jellemző kötéstávolságok 1,62-1,75 Å illetve 1,71-1,81 Å a Si–Hb és Ge–Hb kölcsönhatásokra.
A hidrogén hidat tartalmazó X3 H4 gyűrűk (1f-4f, ahol X= Si, Ge) sematikusan felépíthetőek két XH részből (melyek egyenként egy nemkötő elektronpárral, egy párosítatlan elektronnal és egy üres p-pályával rendelkeznek) és egy sp2 hibridállapotú XH2 részből. A kismolekulás III. és IV. főcsoportbeli elemek hidridjeire felállított kritériumrendszer alapján ezen
vegyületek között 6 egyszeres híd szerkezet található (pl. 4.4. ábra), de kétszeres hidrogén hidak nem léteznek. Ugyanakkor megmutattam egyszeres szilil hidak létezését is az X3 (SiH3 )4
gyűrűkben (pl. 4.4. ábra).

A 2-kalkogén-trimetallabiciklo[1.1.0]butánok kötés-nyújtási izomerjei
A legjellemzőbb geometriai paraméterek, amelyek megkülönböztetik a rövid- (a) és hosszúkötésű (b) 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]bután (X= S (20) vagy Se (21)) izomereket a hidaló
kötés hossza (d), a híd atomokon lévő szubsztituensek híddal bezárt szöge (α) és a háromtagú
gyűrűk által bezárt torziós szög (δ) (4.5. ábra). A híd atomokon lévő szubsztituensektől (R=
H, Me, SiH3 , t Bu, SiMe3 ) függően a hosszúkötésű izomerben d 0,3-0,6 Å-mel hosszabb, α 3060◦ -kal kisebb, valamint δ 10-25◦ -kal nagyobb a rövidkötésű izomerhez képest. A híd atomok
szubsztituensei mindkét izomer esetén szin konformációban helyezkednek el. Számításaim
során találtam egy ezidáig ismeretlen izomert (c), melynek gyűrűatomjai egy síkban vannak, a
szubsztituensek anti helyzetűek és a központi híd rendkívűl hosszú, 3,1-3,3 Å.

4.5. ábra A 2-tia- (20, X= S) és 2-szelena- (21, X= Se) triszilabiciklo[1.1.0]butánok kötés-nyújtási
izomerjei: rövidkötésű (a), hosszúkötésű (b) és anti (c) izomer.

A három izomer relatív stabilitását három tényező határozza meg. Egyrészt, a híd kölcsönhatás erőssége, amely körülbelül azonos a rövid- és hosszúkötésű izomerben, de igen gyenge
az anti izomer esetén. Másrészt, a négytagú vázban felmerülő gyűrűfeszültség, amely geometriai megfontolások alapján a c<b<a irányban nő. Végül, a híd atomokon lévő csoportok
sztérikus taszítása, amelyet az α paraméter határoz meg, és a c<a<b sorban növekvő mértékű.
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Izodezmikus reakciók reakcióhője alapján a triszilirén germánium analógjai (a sziladigermirén, a diszilagermirén és a trigermirén) hasonló mértékben reagálnak elemi kénnel, így a
2-tia-triszilabiciklo[1.1.0]bután germánium származékai (22-24) is előállítható szerkezetek.
A négyes koordinációjú Si3 atomot germániumra cserélve (22) csökken a gyűrűfeszültség
értéke, amely a legnagyobb mértékben a legfeszültebb rövidkötésű izomert stabilizálja. A
germánium hidat tartalmazó molekulákban (23, 24) a nagyobb d távolság gyengébb híd kötést
eredményez a szilícium hidat tartalmazó szerkezetekhez képest, ugyanakkor a híd atomokon
lévő szubsztituensek nagyobb távolsága kedvez a hosszúkötésű izomereknek.
A négytagú gyűrű pillératomjainak és a híd atomokon lévő szubsztituensek szisztematikus
változtatásával arra a következtetésre jutottam, hogy az új, anti izomer germánium hidas szerkezetek esetén, szén kontakt atomot tartalmazó szubsztituensekkel (pl. t Bu) ígéretes szintetikus célpont lehet.

A 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]butánok izomerizációjának mechanizmusa
A 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]butánok (X= S, Se és R, R’= H, SiH3 ) vegyérték-izomerizációja a megfelelő ciklobutén származékokká a vártakkal ellentétben egy kétlépéses folyamat a szingulett PEF-en (4.6. ábra). A reakciómechanizmus reaktánsa a rövidkötésű izomer
(20a, 21a). Az első, sebességmehatározó lépésben a két háromtagú gyűrű egyszerre nyílik
fel és szolgáltatja az s-cisz konformációjú butadiénszerű köztiterméket (20d, 21d). A második
lépésben a négytagú váz gyűrűvé záródik (20e, 21e), melyet a kén atomnak a szélső –SiH2 csoport felé történő nukleoﬁl támadása indít. Ennek a lépésnek két különböző átmeneti állapota
létezik. A reakció exoterm.

4.6. ábra A 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]butánok vegyérték-izomerizációjának mechanizmusa (R,
R’= SiH3 ). (CBS-QB3) [kcal/mol]
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5.

Tézisek
1. A Si3 H4 (1) potenciális energia görbéinek (PEG) vizsgálata alapján megállapítottam,
hogy az optimált PEG-en két minimum létezik (1a és 1b), míg a lineáris triszilaallén (1c)
csupán másodrendű nyeregpont. Felderítettem a fenti molekulák elektronszerkezetét,
mely szerint 1a egy kis központi kötésszöggel rendelkező gyűrűs szililén, melynek
központi szilícium atomja parciálisan pozitív töltésű. 1b egy nyílt láncú szililén, mely
erősen negatív központi atommal rendelkezik. Elektronszerkezete a szilícium váz feletti
3 centrumos-2 elektronos delokalizált π-rendszerrel jellemezhető, mely elektronszerkezet a 70◦ <α<100◦ központi szög tartományban sík konformáció esetén a leghangsúlyosabb. Az energetikailag kedvezőtlen lineáris triszilaallén (1c) elektronszerkezete két
egymásra merőleges π-kötéssel írható le.K1
2. Az XY2 H4 (X= Si, Ge, Y= Ge, C) és az XY2 H2 (X= Si, Y= N, P) szerkezetek izodezmikus reakcióinak vizsgálatán keresztül megmutattam, hogy a háromtagú szililén gyűrű
(a) stabilitása növelhető a tetravalens pillératomok germániumra, szénre, foszforra vagy
nitrogénre való cseréjével. Eredményeim alapján a háromtagú germilén gyűrűk (a) és
nyílt láncú (b) szerkezetek stabilitása nagyobb, mint az analóg szililéneké.K4
3. Megmutattam, hogy a háromtagú szilícium vázon elektronegatív, π-donor szubsztituenseket alkalmazva a b-típusú elektronszerkezet stabilitása mélyül el. Gyűrűs csoportokkal meggátolható a szubsztituensek sztérikus zsúfoltság miatti elfordulása az ideális
sík konformációtól. A szilícium váz elektropozitív, de nem π-akceptor tulajdonságú
szubsztituensei az a-típusú gyűrűs szililén stabilitását növelik a b-típusú szililén és ctípusú allén szerkezetekhez képest. Ezen eredmények alapján terveztem meg a b-típusú
szililén két, illetve az a-típusú szililén egy stabilis származékát.K1,K4
4. A nehéz III. és IV. főcsoportbeli hidridek (X2 Hn , ahol X= B, Al, Si, Ge, n= 2, 4, 6 és
X3 H4 , ahol X= Si, Ge) stabilis izomerjei gyakran tartalmaznak híd szerkezetet. Hasonlóan kimutatható stabilis szilil hidak létezése is X3 R4 (X= Si, Ge, R= SiH3 ) gyűrűkben. Az X1–Rb –X2 (X= B, Al, Si, Ge, R= H, SiH3 ) kölcsönhatást valódi híd kötésnek
tekinthetjük, ha az Rb atom jól meghatározott kölcsönhatásban áll mindkét (X1, X2)
pillératommal. Vannak esetek, amikor az egyik hidaló kötés hiányában erősen torzult
geometriájú, de híd szerkezetnek nem nevezhető szerkezet alakul ki.K2,K3
5. A valódi szubsztituens hidak megtalálásához és jellemzéséhez elengedhetetlen több módszer eredményének együttes vizsgálata. Eredményeim alapján egy szubsztituens híd
leírható:
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• az NBO analízis segítségével, mint egy 3 centrumos–2 elektronos kötő kölcsönhatás a pillératomok és a hidaló atom között,
• az ELF X1-Rb -X2 triszinaptikus vegyérték medencéjeként,

• a Bader-analízisben a molekulagráfon két kötéskritikus pontként a pillératomok és
a hidaló atom között (X1–Rb , X2–Rb ),
• a Laplace-eloszlás segítségével, mint az X1–Rb és X2–Rb kötések helyén megjelenő töltés-felhalmozódás,
• hidrogén híd estén 0,5-0,6-os ’fuzzy atoms’ kötésrenddel (FABO), ahol a X1–Hb
és X2–Hb kötésrendek összege mindig 1,1. Valamint 0,5-0,8-as FABO-val szilil
hid esetén, ahol a két híd kötésrendjének összege 1,3.K3
6. Megmutattam, hogy a 2-kalkogén-trimetallabiciklo[1.1.0]bután származékok (X2 YZR4 ,
ahol X, Y= Si, Ge, Z= S, Se és R= H, Me, SiH3 , t Bu, SiMe3 ) rendelkeznek kötésinyújtási izomerekkel. A rövid- és hosszúkötésű izomeren kívül találtam egy ezidáig
ismeretlen, anti izomert. Megállapítottam, hogy a híd kölcsönhatás erőssége körülbelül
azonos a rövid- és hosszúkötésű izomerben. Így a hídatomokon lévő szubsztituensek
sztérikus taszítása és a gyűrűfeszültségben mutatkozó különbségek határozzák meg ezen
izomerek relatív stabilitását. A gyűrűfeszültség a hosszúkötésű izomerben kisebb, míg
a szubsztituensek konformációja a rövidkötésű izomernek kedvez. Az anti izomerben a
híd kölcsönhatás igen gyenge, viszont a gyűrűfeszültség mértéke és a nagy térkitöltésű
szubsztituensek elrendeződése ezen izomer esetén a legkedvezőbbek.
A négytagú gyűrű pillératomjainak és a híd atomokon lévő szubsztituenseknek szisztematikus változtatásával arra a következtetésre jutottam, hogy germánium hidas szerkezetek esetén, szén kontakt atomot tartalmazó szubsztituensekkel (pl. t Bu) az új, anti izomer
ígéretes szintetikus célpont lehet.K5
7. A várakozásokkal ellentétben a 2-kalkogén-triszilabiciklo[1.1.0]butánok (X= S, Se és
R, R’= H, SiH3 ) fotoindukált vegyérték-izomerizációja a megfelelő ciklobutén származékokká egy kétlépéses folyamat a szingulett PEF-en. A reakciómechanizmus reaktánsa
a rövidkötésű izomer. Az első, sebességmehatározó lépésben a két háromtagú gyűrű
egyszerre nyílik fel heterolitikusan és szolgáltatja az s-cisz konformációjú butadiénszerű
köztiterméket. A második lépésben a négytagú váz gyűrűvé záródik, melyet a kén atomnak a szélső –SiH2 csoport felé történő nukleoﬁl támadása indít.K6
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