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I KIRJALLISUUSOSA  

1 JOHDANTO  

Superemäkset ovat viime vuosina herättäneet paljon kiinnostusta orgaanisessa kemiassa niiden 

monipuolisuuden vuoksi. Niitä käytetään esimerkiksi ionisina nesteinä1, katalyytteinä2 ja 

vahvoina emäksinä3 reaktioissa. Orgaaniset superemäkset liukenevat hyvin erilaisiin 

orgaanisiin liuottimiin4 ja herkemmät yhdisteet kestävät superemäksiä paremmin kuin 

epäorgaanisia emäksiä5. 

Tässä työssä perehdytään superemästen reaktioihin ja hajoamisreitteihin. Superemäksiä on 

erilaisia ryhmiä5, kuten amidiineja3, guanidiineja6, pyridiinejä7 ja fosfiineja8. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään amidiineihin ja guanidiineihin, niiden ominaisuuksiin ja 

olosuhteisiin, joissa ne reagoivat. Työssä käsitellään myös amidiinien ja guanidiinien 

valmistusta. Superemästen käyttöä katalyyttinä ei tässä työssä käsitellä. 

Superemäkset hajoavat helposti veden vaikutuksesta hydrolyysissa.9 Hajoamista voi tapahtua 

myös muissa kemiallisissa reaktioissa, joissa esimerkiksi bisyklisen amidiinin rengas aukeaa 

muodostaen vastaavan laktaamin.10 Amidiinit ja guanidiinit ovat mielenkiintoisia yhdisteitä, 

sillä ne voivat reagoida sekä nukleofiilisesti11 että Brønsted emäksenä3. Tämän vuoksi ne 

ovatkin monipuolisia reagensseja, joille varmasti löytyy tulevaisuudessa paljon lisää uusia 

käyttökohteita nykyisten lisäksi. 

Superemästen käyttö ionisina nesteinä on kiinnostavaa, sillä niillä pystytään esimerkiksi 

liuottamaan selluloosaa, josta voidaan tehdä tekstiilikuituja.1 Tämän valmistusmenetelmän 

etuna verrattuna perinteisiin on ionisen nesteen kierrätettävyys.12 Menetelmään on löydetty 

toimivia liuottimia1, mutta kehitystyötä kannattaa jatkaa, jotta voisi löytyä vieläkin parempi 

liuotin. Parempi liuotin tarkoittaa kestävämpää liuotinta, sillä myös superemäksestä valmistettu 

ioninen neste hajoaa hydrolyysissä.13, 14 Jotta menetelmää voidaan kehittää ja valita sopivin 

mahdollinen superemäs ioniseksi nesteeksi, täytyy tuntea niiden ominaisuuksia ja 

hajoamisreaktioita ja -tuotteita. Hajoamista voidaan estää hapon avulla, mutta toisaalta happo 

saattaa vähentää liuotuskykyä.14 Eri superemäksillä on hieman erilaisia ominaisuuksia, joten ne 

tuntemalla voidaan prosessiin valita paras ja stabiilein superemäs. 

Työhön liittyy kokeellinen osa, jossa tutkittiin bisyklisten guanidiinien hajoamisreaktioita ja 

niissä muodostuvia tuotteita. Kokeellisesta työstä on oma katsaus kirjallisuusosan jälkeen.  
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2 SUPEREMÄS 

2.1 Orgaaniset superemäkset 

Suurin osa tunnetuista orgaanisista superemäksistä on typpipitoisia emäksiä15. Orgaanisten 

superemästen kiinnostavimpia ominaisuuksia on niiden poikkeuksellinen emäksisyys ja korkea 

kineettinen aktiivisuus protoninsiirtoreaktioissa16.  

Orgaaniset emäkset liitetään yleensä amiineihin, jotka ovat yleensä varsin heikkoja emäksiä. 

Kun amiinin hiiliatomiin liitetään imiiniryhmä (=NH), emäksisyys kasvaa. Näitä yhdisteitä 

kutsutaan amidiineiksi. Jos lisätään vielä yksi aminoryhmä, saadaan guanidiini, joka on vielä 

emäksisempi yhdiste. Guanidiinilla on yksi imino- ja kaksi aminoryhmää samassa hiilessä.16  

 Amidiineista eniten käytettyjä yhdisteitä ovat 1,5-diatsabisyklo[4.3.0]non-5-eeni 1 (DBN) ja 

1,8-diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeni 2 (DBU), guanidiineista puolestaan 1,1,3,3-tetrametyyli-

guanidiini 3 (TMG), 1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni 4 (TBD) ja 7-metyyli-1,5,7-

triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni 5 (MTBD) (kuva 1). 

  

 

 

 

Kuva 1. Orgaanisia superemäksiä. 

 

Monissa luonnollisissa yhdisteissä esiintyy amidiini- tai guanidiiniryhmä, esimerkiksi 

adeniinissa, argiinissa, guaniinissa ja kofeiinissa. Näiden molekyylien biologinen aktiivisuus 

riippuu niiden happo-emäs-ominaisuuksista ja rakenteesta. Rakenteeseen vaikuttavat 

konfiguraatio ja konformaatio, tautomeria sekä intra- ja intermolekulaarinen vetysidoskyky.17 

Amidiiniryhmän sisältävät molekyylit ovat biologisesti aktiivisia, näitä molekyylejä esiintyy 

myös usein lääkeaineissa. Ne ovat antibakteerisia ja -viraalisia ja ne estävät myös sienten 

muodostumista. Niitä käytetään esimerkiksi antibiootteina ja verenpainelääkkeinä.17 

     

1 2 3 4 5 

DBN DBU TMG TBD MTBD 
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Synteettisessä orgaanisessa kemiassa guanidiineja käytetään laajalti vahvoina emäksinä.18 

Emästä voidaan käyttää synteesissä happamien sivutuotteiden neutraloimiseen tai molekyylin 

aktivointiin deprotonoinnin avulla.4 Esimerkiksi Bartonin emäksiksi kutsuttuja muokattuja 

guanidiineja (penta-alkyyliguanidiineja) voidaan hyödyntää emäksenä esterien synteesissä ja 

alkylaatio reaktioissa19. TBD:tä käytetään monenlaisissa synteeseissä emäskatalyyttinä, kuten 

katalyyttinä esteröinnissä2 tai laktonin eli syklisen esterin renkaan avauksessa20. 

Verrattuna ionisiin epäorgaanisiin emäksiin, orgaanisten emästen etuna ovat niiden miedommat 

reaktio-olosuhteet.5 Niitä on helppo käyttää ja useimmat ovat ympäristöystävällisempiä kuin 

perinteisesti käytetyt.21 Niiden etuja ovat myös alhainen vesipitoisuus ja parempi liukoisuus 

orgaanisiin aineisiin.4 Ne pystyvät myös muodostamaan protonoidun konjugaattihapon 

vastakationin4. 

Bisyklisiä guanidiineja käytetään myös ligandina koordinaatioyhdisteissä ja 

organokatalyyseissä.22 Syklisiä guanidinaattianioneja hyödynnetään metalliyhdisteiden 

ligandeina. Ioneja käytetään myös anionin tunnistuksessa.23  

Superemäksistä valmistettuja ionisia nesteitä voidaan käyttää myös selluloosan liuottamisessa. 

Jotta prosessista saadaan tehokas ja taloudellinen, on tärkeää valita liuottaja hyvin. Liuotin tulee 

pystyä kierrättämään seoksesta ja kierrätys asettaakin haasteita ioniselle nesteelle; se ei saisi 

menettää liuotuskykyään tässä prosessissa.14 Hydrolyysi voi aiheuttaa ionisen nesteen 

hajoamisen ja johtaa sivutuotteiden muodostumiseen.13 

Kierrätettäviä liuottimia onkin löydetty. Esimerkiksi Helminen et al.1 ovat kehittäneet 

MTBD:stä ionisen nesteen, jota käytetään selluloosan liuottamisessa. Guanidiinipohjainen 

ioninen neste on todettu stabiilimmaksi kuin amidiinipohjainen, [MTBDH][OAc] on 

hydrolyyttisesti vakaampi kuin [DBNH][OAc].1 

Myös voiteluaineina voidaan käyttää amidiineista ja guanidiineista valmistettuja ionisia 

nesteitä, koska ne kestävät korkeita lämpötiloja. Kondo et al.24 tutkivat voiteluaineiden käyttönä 

DBU ja TBD sulfonaatteja. DBU- ja TBD-johdannaisten hajoamislämpötilat ovat yli 420 °C. 

Niiden muita etuja ovat alhainen höyrynpaine ja syttymättömyys.24  
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2.2 Emäksisyyden määritelmä  

Orgaaniset superemäkset ovat Brønsted-emäksiä. Emäs on aine, joka kykenee vastaanottamaan 

protonin.25 Emäksisyys voidaan määritellä yhtälöllä:26    

                       (1) 

Yhtälössä B on emäs ja S on liuotin. Emäksisyys siis ilmaistaan emäksen konjugaattihapon, 

BH+:n vahvuutena.  Konjugaattihapon BH+:n dissosiaatiovakion negatiivinen logaritmi on pKaH 

(yhtälöstä on liuoksen aktiivisuus vakiona jätetty pois):26 

pKaH =  -log 
𝑎(HS+)𝑎(B)

𝑎(BH+)
    (2) 

Tämä määrittely mahdollistaa suoran vertailun happojen pKa-arvojen ja emästen pKaH-arvojen 

välillä.27 Leito et al.28 huomauttavat, että emäksen pKa-arvo tulisi merkitä pKaH. Tämä tapa 

ilmaisee selvemmin, että kyseessä on protonoitunut emäs.27  

Tarkkaa superemäksen määritelmää ei ole olemassa. Cauberen25 mukaan rakenteellisesta 

näkökulmasta superemäs voidaan määritellä vain sellaiseksi yhdisteeksi, jossa on yhdistetty 

kaksi tai useampia emäksiä uudeksi yhdisteeksi.25 Kuitenkin useita orgaanisia emäksiä, joiden 

emäksisyys on suurempi kuin natriumhydroksidin, pidetään yleisesti superemäksinä.15 

Raczyńska et al.29 määrittelevät superemäksen voimakkaammaksi emäkseksi kuin ”proton 

sponge” (protonisieni, joka on kauppanimi yhdisteelle 1,8-bis(dimetyyliamino)naftaleeni eli 

DMAN). Protonisienen pKaH on 18,6 asetonitriilissä mitattuna27.  

DMAN:ia pidettiin aiemmin heikkona emäksenä, mutta Alderin30 tutkimuksissa yhdiste 

osoittautuikin hyvin voimakkaaksi emäksiseksi. DMAN 6 on amiini, jossa naftaleeniin 

liittyneet dimetyyliaminoryhmät ovat asemissa 1 ja 8. Näiden elektroniparidonorien orientaatio 

6a mahdollistaa vastaanottamaan yhden protonin, joka johtaa stabilisoituun 

intramolekulaariseen vetysidokseen (kuva 2).30 Aminoryhmät suojaavat protonia, joka 

tarkoittaa sitä, että protonia ei ole helppo vapauttaa molekyylistä. Tämän vuoksi sitä kutsutaan 

protonisieneksi.5 
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Tämä ominaisuus on myös rajoittanut DMAN:in käyttöä synteeseissä. Kun kaksi typpeä on 

sitonut protonin monoprotonoituneeksi muodoksi, tekee se molekyylin kineettisesti 

epäaktiiviseksi eli protoninsiirto on erittäin hidasta.31  

 

 

Kuva 2. 1,8-bis(dimetyyliamino)naftaleeni (DMAN) ja sen protonoitunut muoto.32 

 

Amidiinit ja guanidiinit ovat voimakkaampia emäksiä kuin protonisieni ja niiden emäksisyys 

kasvaa bisyklisissä yhdisteissä (katso taulukko 1, osassa 2.3.1 Vertailu pKaH-arvoista,  

taulukkoon on koottu eri lähteistä ja erilaisilla menetelmillä saatuja pKaH-arvoja). (Lisää 

yhdisteiden emäksisyysvertailuja on taulukossa 2, osassa 2.4 Kaasufaasin emäksisyys ja 

protoniaffiniteetti, sekä taulukoissa 3–6, osassa 3 Superemästen emäksisyys.) 

  

6 6a 
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2.3 Emäksisyyden mittaaminen 

Orgaanisten molekyylien emäksisyyttä voidaan mitata erilaisilla menetelmillä16, esimerkiksi 

mittaamalla emäksen pKaH potentiometrisella titrauksella33. Emäksen pKaH tarkoittaa tarkkaan 

ottaen emäksen konjugaattihapon pKaH:ta.26 Emäksisyys voidaan määrittää myös arvioimalla 

teoreettisesti emäksen kaasufaasin emäksisyyttä.26, 34 

Liuottimina emäksisyyden mittauksissa käytetään asetonitriiliä (ACN), dimetyylisulfoksidia 

(DMSO) tai tetrahydrofuraania (THF).16 Vahvojen emästen tutkiminen vesiliuoksessa on 

hankalaa, koska niiden emäksisyys on korkea.26 Liuotin valitaan vahvan emäksen mittaukseen 

liuottimen autoprotolyysivakion ja happamuuden perusteella.27 

Autoprotolyysivakio pKauto kertoo liuoksen happamuuden ja emäksisyyden, ja siten määrittää 

rajat mahdollisille mitattaville pKa-arvoille.27 Liuoksen autoprotolyysireaktio ja -vakio:27 

                                   (3) 

(4) 

Vedessä voidaan mitata pKa-arvoja, jotka ovat välillä 0-14, sillä veden autoprotolyysivakio on 

noin 14.27 Asetonitriilin pKauto on noin 3935, joten se mahdollistaa mittauksille suuremman 

vaihteluvälin27. 

Liuottimen happamuus määrittää, kuinka vahvoja emäksiä siinä voidaan mitata.27 Vahvoja 

emäksiä on vaikea tutkia vesiliuoksessa niiden erittäin korkean emäksisyyden ja veden 

suhteellisen korkean happamuuden vuoksi. Emäkset, joiden pKaH vedessä on yli 13, ovat 

melkein kokonaan konjugoituneena happona vedessä. Vahvat emäkset eroavat 

suuruusluokiltaan, mutta vedessä ne ovatkin kaikki lähes täysin protonoituja.26 Vahvat emäkset 

tasautuvat siis saman vahvuisiksi vedessä johtuen veden tasoitusvaikutuksesta (water leveling 

effect).36 Mittaukset vedessä ovatkin epäluotettavia emäksille, joiden pKaH arvo on suurempi 

kuin 11.9  

Vedessä mittaamista vaikeuttaa myös se, että osa orgaanisista emäksistä nonpolaarisina 

yhdisteinä liukenevat huonosti veteen.26  Guanidiinit ja amidiinit hajoavat veden vaikutuksesta, 

joten veden käyttö voisi vääristää tulosta. 
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Asetonitriilistä on tullut suosittu liuotin vahvojen emästen mittauksessa. Asetonitriilissä 

tehdyissä mittauksista löytyykin eniten tutkimustuloksia. Muihin liuottimiin verrattuna 

asetonitriilillä on suuren vaihteluvälin lisäksi muita etuja. Asetonitriili on erittäin heikosti 

emäksinen ja hapan dipolaarinen aproottinen liuos37, joten sillä ei ole tasoitusvaikutusta kuten 

vedellä33. Asetonitriilin ammoniumionien aiheuttama solvaatio on vähäisempää kuin vedellä. 

Asetonitriilin dielektrinen vakio on 36,033 ja suosii siksi ioniparien dissosiaatiota vapaiksi 

ioneiksi.37 

Toisaalta, koska asetonitriili solvatoi ioneja heikosti, mittauksissa saattaakin muodostua 

erilaisia assosiaatioprosesseja. Tärkeimmät assosiaatioprosessit ovat homo- ja 

heterokonjugaatiot ([HB+ + B ↔ BHB+] ja [HB+ + B1 ↔ BHB1
+]). Tästä voikin johtua se, miksi 

eri tekijät saavat erilaisia tuloksia eri menetelmillä ja olosuhteilla.37 

Assosiaatioprosessien vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä menetelmiä, jotka voidaan 

tehdä erittäin laimennetuilla liuoksilla. Verrattuna potentiometriaan tai 13C-NMR-

spektroskopiaan, UV-Vis-spektrofotometri menetelmällä voidaan käyttää riittävän pieniä 

pitoisuuksia hetero- ja homokonjugaatioprosessien minimoimiseksi.37 

 

2.3.1 Vertailua pKa-arvoista 

Kirjallisuudesta löytyvät amidiinien ja guanidiinien pKaH-arvot vaihtelevat hieman. Osaa 

kirjallisuudesta löytyvistä lähteistä ei voi käyttää, sillä joidenkin lähteiden luotettavuutta 

vähentävät kokeellisten töiden puutteelliset tiedot. 

Tässä työssä vertailtiin kahdella eri menetelmällä eri tutkijoiden kesken saatuja pKaH-arvoja. 

Nämä menetelmät valittiin siksi, koska niissä on kuvattu mittausmenetelmät tarkasti. Näitä 

menetelmiä on myös kehitetty vuosien aikana. Menetelminä pKaH:n mittaamiseen on käytetty 

potentiometristä ja UV/Vis-spektrofotometristä titrausta. Mittaukset on tehty asetonitriilissä. 

Potentiometrisen titrauksen tulokset ovat Coetzeenin ja Padmanabhanin33, Leffek et al.38 sekä 

Kolthoff et al.39 tutkimuksista. UV/Vis-spektrofotometrisen titrausmenetelmän tulokset ovat 

Schwesinger et al.40, Kaljurand et al.41 ja Kütt et al.27 sekä Leito et al.28 tutkimuksista. 
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Potentiometrinen titraus pKaH:n mittauksessa 

Potentiometrisellä titrauksella tehdyissä tutkimuksissa pKaH-arvot on mitattu samalla tavalla 

kuin Coetzeenin ja Padmanabhanin33 tutkimuksessa. He määrittivät amiinien 

konjugaattihappojen dissosiaatiovakiot asetonitriilissä potentiometrisellä titrauksella.33  

Potentiometrisessä titrauksessa pKaH:n mittaamisessa elektrodina käytettiin lasielektrodia, joka 

reagoi liuottimessa käänteisesti vetyioniaktiivisuuteen. Kalibrointiin käytettiin puskurisarjaa, 

joka sisälsi pikriinihappoa ja tetraetyyliammonium pikraattia. Dissosiaatiovakiona käytettiin 

pikriinihapon vakiota. Mittaukset tehtiin alhaisella ionivahvuudella, jotta tasapainovakiot 

voitiin ekstrapoloida niiden raja-arvoihin.33 

UV/Vis-spektrofotometrinen titraus pKa:n mittauksessa 

Vedettömillä liuottimilla mitatut pKaH-arvot ilmaistaan usein suhteellisina pKaH-arvoina. 

Menetelmässä yhdisteen pKaH-arvo mitataan ja suhteutetaan jonkin yhdisteen tunnettuun 

absoluuttiseen pKaH-arvoon.37 Molemmat emäkset titrataan samanaikaisesti samassa 

liuoksessa. Tekniikkana käytetään UV/Vis-spektrofotometristä titrausta pKaH-arvon 

mittaamiseen. Jokaisen titraus aineen lisäyksen jälkeen mitataan spektri UV/Vis-

spektrofotometrillä.42 Spektristä voidaan laskea suhteellinen emäksisyys kahden emäksen 

välillä.43 

Kahden emäksen tasapainoyhtälö ja niiden suhteellinen emäksisyys:37 

 (5) 

   

(6) 

Samassa liuoksessa titraus on menetelmän etu, sillä veden vaikutus ja ionivahvuus sekä muut 

tarkkuuteen vaikuttavat tekijät mitätöityvät. Lisäksi solvatoituneen protonin aktiivisuutta ei 

tarvitse tietää.27 Menetelmän huono puoli on se, että sillä voidaan mitata vain suhteellinen 

emäksisyys. Saadut mittausarvot tulee aina ankkuroida jonkin luotettavasti mitatun yhdisteen 

arvoon, kuten esimerkiksi pyridiiniin.37 Ankkurina on käytetty Coetzeenin ja Padmanabhanin33 

mittaamaa arvoa 12,33. 
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Kaljurand et al.41 ovat kehittäneet mittaussysteemiä tarkemmaksi. Mittaukset tehdään inertissä 

ilmakehässä, jotta emästen herkkyyttä kosteudelle ja hapelle voidaan minimoida.37 Tutkijat 

tekivät kirjallisuuslähteiden selvityksen ja tarkistivat omien aiempien kokeellisten töiden pKaH 

-arvot. Tulosten perusteella ankkurin arvo tarkistettiin ja korotettiin 0,2 yksikköä 

korkeammaksi; pyridiinin uusi pKaH on 12,53. He myös julkaisivat uudet pKaH -arvot tutkituille 

yhdisteille.41 

Leito et al.28 ovat tehneet kattavan kirjallisuuslähteiden selvityksen emäksisyyden 

mittaamisesta arvioiden lähteitä kriittisesti. Kriteereinä olivat luotettavuus, suhteellisen 

mittaustavan käyttö ja samantapaisten menetelmien käyttö. Koosteeseen valittiin vedettömissä 

liuottimissa tehdyt mittaukset. Tuloksista valittiin korkeimmat arvot, koska liuottimessa olevat 

epäpuhtaudet, kuten pienet vesimäärät, alentavat pKaH -arvoa.28  

Leidon et al.28 tutkimuksen kokeellisessa osuudessa emäkset jaettiin niiden UV/Vis-

spektroskopia ominaisuuksien perusteella näkyviin ja näkymättömiin emäksiin. Guanidiinit 

asettuvat näkyvyys-asteikon puoliväliin. Näkymättömien emästen analysoinnissa tulee 

spektroskopiasta saadun datan lisäksi huomioida myös titrausliuoksen ja analysoitavien 

aineiden tarkka määrä.28 

Absoluuttinen pKaH laskettiin pienimmän neliösumman menetelmällä:28 

𝑢 =  ∑ {ΔpK𝑎𝐻
𝑖 − [ΔpK𝑎𝐻(𝐵2)] − [ΔpK𝑎𝐻(𝐵1)]}

2𝑛m
𝑖=1     (7) 

Yhtälössä u on tehtyjen mittausten summa eri emäsparien välillä, ΔpKi
aH  on emäsparien (B1 ja 

B2) mitattu emäksisyys ero, pKaH(B1) ja pKaH(B2) on näiden emästen absoluuttinen arvo, ja nm 

on mittausten lukumäärä.28  

Leidon et al.28 tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana, sillä jokaisessa titrauskokeessa 

ΔpKaH-arvot laskettiin jokaiselle saadulle 5–20 datapisteelle, ja mittauksissa jokainen emäs 

mitattiin kahden eri referenssiemäksen kanssa. Lisäksi lopuksi käytettiin minimointi tapaa, joka 

yhdistää kaikki mitatut ΔpKaH-arvot yhteen. Tämä vähentää mahdollisien virheiden 

vaikutusta.28 
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Tutkimuksista saatuja pKaH-arvoja on koottu taulukkoon 1. Yllättäen näissä tutkimuksissa ei 

tutkittu avoketjuisia amidiineja, niiden emäksisyyden vertailuja on tämän vuoksi taulukossa 3.  

Taulukko 1. Typpeä sisältäviä orgaanisia emäsryhmiä esimerkkeineen. 

Vertailu eri lähteistä ja menetelmillä saaduista  pKaH-arvoista (pKaH asetonitriilissä). 

Ryhmä Esimerkki Lyhenne 

Yhdisteen 

numero 

Rakenne A* 

pKaH 

B* 

  pKaH 

C* 

pKaH 

Amiinit 

 

 

Amidiinit 

 

Dimetyyliamiini  DMA 

7 

 

19,03 

 

 18,73d 

Trietyyliamiini TEA 

8 

 

18,83 18,63a 18,46d 

18,5f 

1,5-diatsabisyklo-

[4.3.0]non-5-eeni  

 

DBN 

1 

  

23,89 23,79b 23,4e 

 

1,8-diatsabisyklo-

[5.4.0]undek-7-eeni  

 

DBU 

2 

  
 

24,31 24,34a 

24,33b 

23,9e 

Guanidiinit 

 

1,1,3,3-Tetrametyyli-

guanidiini 

 

TMG 

3 

  

23,35 23,30c 23,3f 

2-fenyyli-tetra-

metyyliguanidiini 

PhTMG 

9 

 

20,85 20,84c 20,6e 

 1,5,7-triatsabisyklo-

[4.4.0]dek-5-eeni 

TBD 

4 

 
 

26,02 26,03a 

25,98b 

 

 7-metyyli-1,5,7-

triatsabisyklo[4.4.0]-

dek-5-eeni 

 

MTBD 

5 

 

 
 

25,47 

 

25,49a 

25,44b 

24,97 

Protonisieni 1,8-

bis(dimetyyliamino)-

naftaleeni 

DMAN 

6 

 
 

18,63 18,62a 

 

 

* A Menetelmä: UV/Vis-spektrofotometrinen titraus, tarkistetut  pKaH-arvot, lähde: viite Leito28 

* B Menetelmä: UV/Vis-spektrofotometrinen titraus, lähteet: viite a Kaljurand41,  viite b Schwesinger40 ja viite c Kütt27  

* C Menetelmä: Potentiometrinen titraus, lähteet: viite d Coatzee33, viite e Leffek38 ja viite f Kolthoff39 
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2.4 Kaasufaasin emäksisyys ja protoniaffiniteetti 

Kun halutaan huomioida vain molekyylin rakenteen vaikutukset emäksisyyteen, voidaan 

emäksisyys määrittää teoreettisesti kaasufaasissa. Liuoksissa saattaa esiintyä erilaisia 

reaktioita, kuten protoninsiirtoja tai vetysidosten muodostumista. Nämä voivat olla 

monimutkaisia seoksia ja niiden vaikutusten erottaminen on kokeellisesti vaikeaa. On kuitenkin 

tärkeää käyttää molempia menetelmiä ja vertailla niissä saatuja tuloksia keskenään. Siten 

saadaan selville sekä rakenteen, että liuottimen vaikutus emäksisyyteen.44 

Kaasufaasin emäksisyys (GB) ja protoniaffiniteetti (PA) määritellään Gibbsin vapaan energian 

ja entalpian avulla.45 Kaasufaasin emäksisyys ja protoniaffiniteetti voidaan määritellä 

molekyylin M reaktioyhtälöllä:46 

 M(g) + H+(g) → MH+(g) (8) 

Protoninsiirtorektiot voidaan mitata esimerkiksi massaspektrometrillä.45 

Molekyylin kaasufaasin emäksisyys (GB, M,T) lämpötilassa T on reaktion negatiivinen Gibbsin 

vapaan energian muutos:46 

                                                 GB(M,T) = -ΔG0
Rn1(T) (9) 

Protoniaffiniteetti (PA, M,T) on reaktion entalpian (H) negatiivinen muutos:46 

                   PA(M,T) = -ΔH0
Rn1(T) = ΔfH

0(M,T) + ΔfH
0(H+,T) - ΔfH

0(MH+,T) (10) 

Entropian (S) muutos protonoinnille voidaan ilmaista yhtälöllä:46 

 ΔS0
Rn1(T) = S0(MH+,T) - S0(M,T) - S0(H+,T) (11) 

Kun edellä mainitut yhtälöt (9-11) yhdistetään, saadaan yhteys kaasufaasin emäksisyydelle, 

protoniaffiniteetille ja protonoinnin entropialle:46 

                                   GB(M,T) = PA(M,T) + T[ΔSp(M,T) – S0(H+,T)] (12) 

 



12 

 

Mitä suurempi protoniaffiniteetin arvo on, sen emäksisempi yhdiste on kyseessä. Vertailuksi 

esimerkiksi veden PA on 691 kJ mol-1, ammoniakin 853,5 kJ mol-1 ja pyridiinin 924 kJ mol-1. 

Liaksen47 mukaan ammoniakin PA on sovittu keski-arvo eri mittauksista, sillä ammoniakin 

mittaus on hankalaa, koska se adsorboituu pinnoille.47 

Raczyńska et al.48 ovat tutkineet amidiinien ja guanidiinien kaasufaasin emäksisyyttä. Yhdisteet 

ovat vakaita ja riittävästi haihtuvia, joten tutkimuksessa voitiin käyttää Fourier-muunnos-

ionisyklotroniresonanssi-massaspektrometria (Fourier transform ion cyclotron resonance (FT-

ICR) mass spectrometry). GB arvo saatiin protoninsiirtoreaktion tasapainovakioista emäksen 

ja referenssiemäksen välillä (GB(B) = GBRef + ΔG)49. Protoniaffiniteetti laskettiin kokeellisesta 

kaasufaasin emäksisyyden määrittämisestä saaduilla arvoilla ja arvioiduista entropia-arvoista 

(PA = GB + TΔS).48 Referenssiemäksinä amidiineilla käytettiin tripropyyliamiinia (n-Pr3N) ja 

tributyyliamiinia (n-Bu3N)31 ja guanidiineilla amidiineja48. 

Kaikkien guanidiinien, sekä avoketjuisten että rengasrakenteisten protoniaffiniteetti on yli 1000 

kJ mol-1, esimerkiksi TMG:n 3 protoniaffiniteetti on 1031,6 kJ mol-1.46 Protoniaffiniteetin 

perusteella voidaan päätellä, että yhdisteiden emäksisyys johtuu aminoryhmän vahvasta 

ominaisuudesta luovuttaa elektroneja.48 Yleisimpien kaupallisten superemästen 

protoniaffiniteetit15 ja kaasufaasin emäksisyys50 on lueteltu taulukossa 2.48 DMAN:in 6 

protoniaffiniteetti on 1030,1 kJ mol-1 kaasufaasissa.30  

 

Taulukko 2. Superemästen kaasufaasin emäksisyys (GB) ja protoniaffiniteetti (PA). 

Superemäs Rakenne GB  PA pKaH 

TMG  3  997,4* 1031,6* 23,35 

DBN   1  1008,4 1040,9 23,89 

DBU  2  1018,2 1050,6 24,31 

TBD  4  1023,8 1056,3 26,02 

MTBD  5  1033,2 1065,7 25,47 

 

GB Superemästen kaasufaasin emäksisyys kJ mol-1 338 K lämpötilassa, lähde: Raczyńska et al.50  

* Lähde TMG46 

PA Protoniaffiniteetti  kJ mol-1 298 K lämpötilassa, lähde: Raczyńska et al.15  

pKaH arvot taulukosta 1 vertailuun. 
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3 SUPEREMÄSTEN EMÄKSISYYS 

Orgaanisilla emäksillä emäksisyys riippuu protonoinnissa muodostuneen kationin kyvystä 

jakaa positiivinen varaus rakenteeseensa mahdollisimman tehokkaasti.28 Emäksisyyteen 

vaikuttavat symmetria, resonanssi ja varauksen delokalisaatio sekä elektroneja luovuttavien 

ryhmien aiheuttama polarisaatio.51 

Orgaanisten superemästen emäksisyyttä voidaan parantaa muuttamalla molekyylin rakennetta 

niin, että positiivinen varaus voi delokalisoitua. Rakennetta voidaan muuttaa muodostamalla 

yksinkertaisia sidoksia ja kaksoissidoksia vuorotellen molekyyliin.52 Emäksisyys kasvaa myös, 

jos molekyyli protonoiduttuaan voi muuttua aromaattiseksi.52 

Lisäksi sisäisellä ja ulkoisella solvaatiolla on vaikutusta amidiinien ja guanidiinien 

emäksisyyteen.51 Sisäinen solvaatio tarkoittaa protonoitujen funktionaalisten ryhmien 

aiheuttamaa molekyylin sisäistä vakautta.48 Intramolekulaariset vetysidokset lisäävät 

termodynaamista stabilaatiota51, joka vaikuttaa emäksisyyteen kasvattavasti.52 Syklisaatio 

tapahtuu protonoidun funktionaalisen ryhmän ja vetysidoksen luovuttaja ryhmien välillä (kuva 

3).48 

 

Kuva 3. Molekyylin sisäinen vetysidos muodostuu protonoitujen funktionaalisten ryhmien (Y) ja 

vetysidosten luovuttajaryhmän (X) välillä.48 

 

Ulkoinen solvaatio tarkoittaa liuoksessa olevia vahvoja vetysidoksia kationin ja 

liuotinmolekyylien välillä. Solvaatio vaikuttaa vakauttamalla protonoitua muotoa.51 Solvaation 

vaikutus on erittäin tärkeä emäksisyyteen vaikuttava asia. Emäksen liuetessa liuottimeen, se 

vastaanottaa protonin ja muodostaa konjugaattihapon. Ioniset hapot ovat happamia ja hyötyvät 

solvaatiosta. Esimerkiksi guanidiinin kationi muodostaa vetysidoksia vesimolekyylien kanssa. 

Tämän vuoksi guanidiinin emäksisyys on suurempi liuoksessa kuin sen kaasufaasin 

emäksisyys.16 
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3.1 Amidiinit 

Amidiinilla 10 on kaksi typpeä sisältävää funktionaalista ryhmää, imino- ja aminoryhmät. 

Kaasufaasissa ja liuoksessa emäksisyyteen vaikuttaa voimakkaasti aminoryhmien määrän 

kasvu molekyylissä. Imiiniin verrattuna amidiini on vahvempi emäs, koska imiinillä ei ole 

aminoryhmää.16  

Amidiineilla protonaatio tapahtuu iminoryhmän typpiatomiin, jolloin muodostuu symmetrinen 

amidinium kationi, joka on stabiili konjugaation ansiosta.53 Positiivinen varaus voi 

delokalisoitua molempiin typpiatomeihin. Amidiinien korkea emäksisyys johtuu resonanssin 

stabiloimasta kationista 10a ja 10b (kuva 4).16 Konjugaatio huomataan myös molekyylin 

geometriassa, amidiinit ovat tasomaisia lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia.16  

 

Kuva 4. Amidiinilla on amino- ja imino-ryhmät. Typpiatomiin voi olla liittynyt vety tai erilaisia 

alkyyliryhmiä. Protonoitunutta kationia stabiloi resonanssi.16 

 

Amidiinin funktionaalin ryhmä voi olla avosyklisessä yhdisteessä tai osana erilaisissa 

heterosyklisissä rengasrakenteissa.53 Renkaita amidiiniryhmässä voi olla yksi tai kaksi.  

Kaksirenkaiset ovat bisyklisiä amidiineja. Bisyklisessä amidiinissa renkaina voi olla 

esimerkiksi 5, 6 tai 7 jäseninen rengas, ja kummankin renkaan jäsenien määrä voi olla eri. 

Lisäksi renkaaseen voi olla liittyneenä erilaisia substituentteja. 

Taulukkoon 3 on koottu rakenteeltaan erilaisia amidiineja; syklisiä ja avoketjuisia amidiineja. 

Emäksisyyden vertailuun on käytetty kaasufaasin emäksisyyttä.50 

 

10                   10a                              10b 
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Amidiinien emäksisyyteen vaikuttavat myös amino- ja iminoryhmien sekä keskushiilen 

substituentit.16 Suurin vaikutus on iminoryhmän substituentilla, koska protonaatio tapahtuu 

iminoryhmän typpiatomissa. Seuraavaksi voimakkain vaikutus on hiilen substituenteilla, 

aminoryhmän vaikuttaessa vähiten.53  

Avoketjuisilla amidiineilla substituenttien vaikutukset ovat merkittäviä. Yhdisteet, joihin on 

liittynyt alkyyliryhmiä, ovat emäksisempiä, koska alkyyliryhmät luovuttavat elektroneja ja 

lisäävät polarisaatiota.16 (Polarisaatiota on käsitelty lisää kohdassa 3.2 Guanidiinit). 

 

 

Taulukko 3. Amidiinien rakenteita ja niiden kaasufaasin emäksisyys (GB).   

Syklisiä amidiineja GB 

kcal mol-1 

Avoketjuisia amidiineja GB 

kcal mol-1 

IDM 

 

11  228,3 16  227,2 

 

HP 

 

12  231,0  17  229,7 

IP 

 

13  233,6 18  234,8 

DBN 

 

1  241,0 19  239,1 

DBD 

 

14  242,5 20  240,3 

DBU 

 

2  243,3 21  240,8 

PMDPD 

 

15  241,15 22  241,5 

 

Superemästen kaasufaasin emäksisyys kcal mol-1 338 K lämpötilassa, lähde: Raczyńska et al.50 

3,3,6,9,9-pentametyyli-2,10-diatsabisyklo[4.4.0]dek-1-eeni (PMDBD) 
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Vahvimmat kaupallisesti saatavilla olevat bisykliset amidiinit ovat 1,5-diatsabisyklo[4.3.0]non-

5-eeni 1 (DBN) ja 1,8-diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeni 2 (DBU).16 Verrattuina avoketjuisiin 

amidiineihin, niiden kaasufaasin emäksisyys on korkeampi50, koska renkaassa varauksen 

delokalisaatio on tehokkaampi. Myös liuoksessa niiden emäksisyys on korkea. Asetonitriilissä 

mitattu pKaH arvo DBN:llä on 23,9 ja DBU:lla 24,3.28  

Emäs, jolla on kuusi- tai seitsenjäseniset renkaat, on emäksisempi kuin emäkset, joilla on neli- 

tai viisirengas. Tämä johtuu siitä, että suurempi rengas pystyy paremmin delokalisoimaan 

varauksen.54 Varauksen delokalisaatio vaikuttaa emäksisyyteen kasvattavasti. Rengasjännitys 

taas vähentää emäksisyyttä. Tämän vuoksi DBN 1 (6,5-rengas) on hieman heikompi emäs kuin 

DBU 2 (6,7-rengas).16 Kahdesta kuusirenkaasta koostuva 1,5-diatsabisyklo[4.4.0]dek-6-eeni 

14 (DBD) asettuukin näiden kahden väliin emäksisyydessä. Renkaan koon kasvattaminen 

seitsenrengasta suuremmaksi ei kuitenkaan kasvata emäksisyyttä, ihanteellisen protonoituneen 

muodon geometrian saavuttavat 6,5 - 6.7 renkaat. (Tasomaisuutta ja rengasjännitystä on 

käsitelty tarkemmin kohdassa 3.2 Guanidiinit). 

Alkyyliryhmät renkaissa eivät lisää bisyklisen amidiinin emäksisyyttä, DBD 14 on hieman 

emäksisempi kuin sen viidestä metyyliryhmästä koostuva vastine, 3,3,6,9,9-pentametyyli-2,10-

diatsabisyklo[4.4.0]dek-1-eeni 15 (PMDBD).50 
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3.2 Guanidiinit 

Yksinkertaisessa guanidiinissa (CH5N3) yhteen hiileen on liittynyt yksi imino- ja kaksi 

aminoryhmää. Guanidiini ryhmä voi olla avoketjuisessa tai syklisessä yhdisteessä. Guanidiinin 

ja sen alkyylijohdannaisten emäksisyyttä voidaan verrata natriumhydroksidiin48. Käytetyimpiä 

avoketjuisia guanidiineja on 1,1,3,3-tetrametyyliguanidiini 3 (TMG). Se on vahva emäs, jonka 

pKaH vedessä on 13,655.  

Aminoryhmien määrän kasvu vaikuttaa molekyylin emäksisyyteen. Guanidiinilla on kaksi 

aminoryhmää, mutta biguanidiineillä kolme, joten ne ovat voimakkaampia emäksiä kuin 

guanidiinit.16  

Protonoituessaan guanidiini 23 muodostaa ristikonjugoidun kuusi π-elektronia käsittävän 

heterojärjestelmän51, jota joskus kutsutaan Y-delokalisaatioksi (kuva 5).48 Y-delokalisaatiolla 

tarkoitetaan sitä, että varaus jakautuu typpiatomien välillä 23a, 23b ja 23c. Avoketjuisten 

guanidiinien epätavallinen termodynaaminen stabiilisuus johtuu resonanssin luomasta 

stabilisaatiosta.56 Stabiilisuuteen vaikuttaa positiivisen varauksen suotuisa jakautuminen, joka 

johtaa Coulomb-vuorovaikutukseen (sähköinen vuorovaikutus).51 Guanidiinien korkea 

emäksisyys johtuukin guanidiumkationin stabiilisuudesta. Tämän vuoksi guanidiinit ovat 

vahvempia emäksiä kuin amidiinit.54 

 

Kuva 5. Guanidiinin 23 resonanssin stabiloima kationi.56 Positiivinen varaus voi delokalisoitua kolmeen 

typpiatomiin, joka tekee siitä erittäin vakaan kationin. 

 

Guanidiinilla on kolme typpiatomia, jotka voivat protonoitua. Guanidiinin protonaatio tapahtuu 

iminoryhmän typen kanssa, koska aminoryhmän typpiatomi ei ole niin emäksinen kuin 

iminoryhmän; ero on noin 30 kcal mol-1. Iminoryhmän emäksisyyttä lisäävät amino- ja 

iminoryhmien typpien n–π-konjugaatio.51 

23               23a                   23b                      23c  
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Guanidiini voi muodostaa kationin lisäksi myös anionin 23d, 23e ja 23f. Guanidiini voi siis olla 

neutraalissa, kationisessa (guanidinium) tai anionisessa (guanidinaatti) muodossa (kuva 6).18 

Guanidinaattianioneilla on negatiivinen varaus ja guanidinium-kationeilla positiivinen. 

 

 

Kuva 6. Guanidinaatti anioni.18 

 

Guanidiiniryhmä voi olla osana erilaisissa rakenteissa, taulukkoon 4 on koottu erilaisia 

avoketjuisia ja bisyklisiä guanidiineja sekä niiden kaasufaasin emäksisyys. 

Taulukko 4. Guanidiinien rakenteita ja kaasufaasin emäksisyys (GB).  

Super-

emäs 

Rakenne GB Super-

emäs 

Rakenne GB Super-

emäs 

Rakenne GB 

PhTMG 

 

9  

240,7 PhTEG 

 

27  

242,3 TBD 

 

4  

244,7 

PMG 

(MeTMG) 

24 

 

242,8 MeTEG 

28  

246,1 MTBD 

 

5  

246,7 

EtTMG 

 

25  

243,75 EtTEG 

 

29  

247,25 ETBD 

  R = Et 

 31  

247,35 

iPrTMG 

 

26  

244,8 iPrTEG 

 

30  

248,0 ITBD 

R = iPr 

 

32    

248,3 

 

Superemästen kaasufaasin emäksisyys kcal mol-1 338 K lämpötilassa, lähde: Raczyńska et al.50 

         23d                           23e                                      23f 
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Polarisaation vaikutus emäksisyyteen 

Symmetria, resonanssi ja varauksen delokalisaatio vaikuttavat voimakkaasti guanidiinin 

emäksisyyteen, mutta ne eivät kuitenkaan täysin riitä selittämään sen emäksisyyden eroa 

kaasufaasissa ja liuoksessa. Guanidiinin emäksisyys on kaasufaasissa lähellä trietyyliamiinia ja 

vedessä natriumhydroksidia. Eroa voidaan selittää sisäisen ja ulkoisen solvaation vaikutuksella 

sekä polarisoituvuudella.51 

Guanidiinin emäksisyys lisääntyy hieman, kun typpiatomiin on liittynyt elektroneja luovuttava 

ryhmä, esimerkiksi alkyyli. Alkyylijohdannaiset lisäävät emäksisyyttä, koska polarisoituvuus 

lisääntyy. Esimerkkinä 1,1,3,3-tetraetyyliguanidiini (TEG) ja TMG, jotka ovat avoketjuisia, ja 

joiden alkyyliryhmät ovat TEG:llä etyyliryhmät ja TMG:llä metyyliryhmät. TEG on siis 

emäksisempi kuin TMG, koska sillä on pidempi alkyyliryhmä.16 

Elektroneja puoleensa vetävät ryhmät vähentävät guanidiinien emäksisyyttä, näitä ovat 

esimerkiksi nitroryhmät16 ja ketoryhmät57.  

Bisyklisten guanidiinien emäksisyyttä lisää se, että aminoryhmät ovat renkaassa. 

Konformaatioiden määrä rajoittuu niihin, jotka ovat suotuisia konjugaattikationin varauksen 

delokalisaatiolle. Siksi pääosin tasomainen ja bisyklinen MTBD 5 on emäksisempi kuin ei-

tasomainen ja avoketjuinen PMG 24.40 

Kun rengas on alkyloitu, emäksisyys kasvaa, koska mukana ovat polarisoituvuutta lisäävät 

alkyyliryhmät.31 Sen vuoksi MTBD 5 on kaasufaasissa emäksisempi kuin TBD 4. Liuoksessa 

puolestaan TBD on emäksisempi kuin MTBD, joka voidaan selittää solvaation vaikutuksella. 

TBD:stä muodostetuilla johdannaisilla emäksisyysjärjestys kaasufaasissa on ITBD > ETBD > 

MTBD > TBD.48 Alkyyliryhmät ovat ITBD:llä 32 isopropyyli, ETBD:llä 32 etyyli ja MTBD:llä 

5 metyyli, joten tässäkin emäksisyysero selittyy pidemmillä alkyyliryhmillä.16 
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Rengasrakenne 

Bisykliset guanidiinit eroavat ominaisuuksiltaan suoraketjuisista guanidiineista pääosin jäykän 

rakenteensa vuoksi. Rengasjärjestelmä luo jäykän kehyksen, joka vaikuttaa C-N-sidosten 

pyörimisvapauteen, ja poistaa C=N-kaksoissidoksen mahdollisuuden isomerisaatioon.23  

Bisyklisillä guanidiineillä on kaksoisrenkaan lisäksi useita yhteisiä rakenteellisia piirteitä. 

Neutraalissa guanidiinissa on lokalisoitunut osa, N–C=N (kuva 7a). Suurin osa reaktioista 

tapahtuukin tässä osassa, vaikka myös tertiäärinen typpi on tärkeä vaikuttaja fysikaalisissa ja 

elektronisissa ominaisuuksissa.23 

Kaksoisrengas vaikuttaa guanidiinien steerisiin ja elektronisiin ominaisuuksiin. Bisykliset 

guanidiinit kykenevät jakamaan varauksen tehokkaasti koko molekyyliin. Yksinkertaisessa 

orbitaali kuvauksessa se nähdään typen vapaan elektroniparin ja sp2-hiilen tyhjän p-orbitaalin 

välisillä päällekkäisyyksillä (overlapping). Typpiatomi, joka ei ole osa lokalisaatiota (N–C=N), 

osallistuu vapaalla elektroniparillaan delokalisaatioon.23 

Renkaan koko määrittää molekyylille geometrisia rajoitteita. Yleensäkin erikokoisilla renkailla 

on erilaiset tilavaatimukset, vaikka hiiliä ei olisikaan korvattu muulla substituentilla. Tämä 

vaikuttaa yhdisteen vuorovaikutukseen muiden molekyylien kanssa. Renkaan koko määrittää 

lokalisoituneen osan typpiatomien vapaiden elektroniparien suunnan. Neutraaleille 

guanidiineille ja guanidinium-kationeille ne vaikuttavat vetysidosten muodostumisen suuntaan. 

Bisyklisillä guanidiineilla N–C=N-osan typpiatomien orbitaalit ovat kohtisuoraan ulospäin 

molekyylistä (kuva 7b). Avoketjuisilla guanidiineilla orbitaalit suuntautuvat eri tavalla 

alkyyliryhmien aiheuttaman repulsion vuoksi.23  

 

 

 

 

Kuva 7.a) Guanidiinin lokalisoitunut osa. 7.b) Typpiatomien lokalisoituneen osan vapaiden 

elektroniparien suunnat avoketjuisella, 6,6- ja 5,5-renkaisella guanidiinilla.23 
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Rengasjännitys 

Molekyylin rengasjännitys johtaa epävakauteen sekä neutraalissa, että protonoituneessa 

muodossa. Rengasjännitys vähentää syklisten guanidiinien emäksisyyttä. Guanidiinien 

rengasjännitykseen ja konjugoitumiseen vaikuttavat kaksi geometristä piirrettä, typpiatomien 

pyramidisaatio ja sidospituuksien ero guanidiiniosassa.54 Pyramidisaatiolla tarkoitetaan sitä, 

että typpiatomin sisältämä rengas voi adoptoida suotuisan konformaation, joka stabiloi kationin 

syntymistä. 23  

Rengasjännitys pienenee renkaan koon kasvaessa, joten varauksen delokalisaatio on 

tehokkaampaa suuremmassa renkaassa.54 Viisijäseninen rengas vaikuttaa geometriaan 

rengasjännityksen kautta, estäen tasomaisen muodon muodostumisen.23 Jotta yhdisteen 

emäksisyys kasvaisi, tulisi molekyylissä olla vähintään yksi kuusirengas, eikä yhtään 

nelirengasta.54  

Taulukkoon 5 on koottu erilaisia guanidiineja, joilla on rakenteessa rengas.  

 

 

Taulukko 5. Guanidiinien rakenteen ja emäksisyyden vertailu,  pKaH asetonitriilissä. 

   

Yhdiste n GB pKaH Yhdiste n GB pKaH Yhdiste n GB pKaH 

33 3 240,8 23,0 38 3 217,9 13,2 -    

34 4 246,0 25,0 39 4 235,8 20,8 43 4 238,5 22,0 

35 5 247,4 25,3 40 5 242,8 23,8 44 5 241,2 23,1 

36 6 246,3 24,5 41 6 247,8 25,9 45 6 244,2 24,2 

37 7 247,9 25,1 42 7 247,1 25,3 46 7 247,6 25,7 

n = Rengas (renkaassa olevien jäsenien lukumäärä). Rakenne kuvattu viisijäsenisellä renkaalla. 

GB yksikkö kcal mol-1, laskettu, menetelmä B3LYP/6-311+G(2df,p)//B3LYP/6-31G(d) DFT, lähde: Briš et al.54  

pKaH laskettu, yhtälö: pKaH = 0,545 x ΔGa(BH+) – 133,5 lähde: Briš et al.54  
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Taulukkoon 6 on koottu bisyklisiä guanidiineja, joissa on substituenttina metyyliryhmä. 

 

Kuusirenkailla rengasjännitys on pienempi kuin viisirenkailla.54 Tämän vuoksi MTBD 5 (6,6) 

on emäksisempi kuin 5-metyyli-1,4,6-triatsabisyklo[3.3.0]okt-4-eeni (MTBO) 51 ja 5-metyyli-

1,5,7-triatsabisyklo-[4.3.0]non-6-eeni (MTBN 52a). Rengasrakenteet näillä emäksillä ovat; 

MTBO (5,5) ja MTBN (6,5). MTBO:n suurempaa rengasjännitystä lisää vielä resonanssi, joka 

lyhentää C-N-sidoksia. Sillä ei ole täyttä guanidiniumionin resonanssi stabilaatiota kuten 

muilla.57 

Taulukon 6 avulla voidaan vertailla myös emäksisyys eroja eri isomeereilla. Bisykliset 

guanidiinit, joilla on eri kokoiset renkaat ja metyylisubstituentti, muodostavat kaksi isomeeria,  

joiden emäksisyys eroaa hieman54. Esimerkiksi MTBN isomeerin 52a (5,6) pKaH on 23,9 ja 

MTBN isomeerin 52b (6,5) pKaH on 24,1. Metyyli-1,6,8-triatsabisyklo- [5.4.0]dek-7-eenillä 

(MTBU) ero on 1,5 yksikköä. MTBU isomeerin 54a (6,7) pKaH on 24,6 ja MTBU isomeerin 

54b (7,6) 26,1.54 

Taulukko 6. Bisyklisten guanidiinien rakenteen ja emäksisyyden vertailu, pKaH asetonitriilissä. 

 

Yhdiste Rengasa 

(n,m) 

GB pKaH Yhdiste Rengasa 

(n,m) 

GB pKaH 

47 4,4 225,8 17,5 48b 5,4 234,5 20,2 

48a 4,5 235,5 20,5 51 5,5 240,2 22,4 

49a 4,6 239,9 22,1 52a 5,6 244,2 23,9 

50a 4,7 240,8 22,0 53a 5,7 243,4 23,2 

        

49b 6,4 238,0 21,5 50b 7,4 238,1 20,9 

52b 6,5 244,3 24,1 53b 7,5 245,1 24,3 

5 6,6 248,3 25,7 54b 7,6 249,6 26,1 

54a 6,7 246,5 24,6 55 7,7 249,3 25,7 

 

Rengasa = renkaassa olevien jäsenien lukumäärä (n,m). Rakenne kuvattu viisijäsenisillä renkailla. 

GB yksikkö kcal mol-1, laskettu, menetelmä B3LYP/6-311+G(2df,p)//B3LYP/6-31G(d) DFT, lähde: Briš et al.54  

pKaH laskettu, yhtälö: pKaH = 0,545 x ΔGa(BH+) – 133,5 lähde: Briš et al.54  
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Pohdintaa emäksisyydestä ja Y-aromaattisuudesta 

Gobbi ja Frenking58 ovat pohtineet aiempien tutkimusten tuloksia ja tutkineet laskennallisesti 

(Ab initio -menetelmänä HF/6-31G(d) ja MP2/6-31G(d)) guanidiinien emäksisyyteen 

vaikuttavia asioita. Yleisesti tärkeänä vaikuttajana emäksisyyteen on pidetty symmetriaa ja 

resonanssin luomaa korkeaa stabilisaatiota. Guanidiinin protonaatiossa muodostuu 

symmetrinen kationi, jolla on kolme resonanssimuotoa. Gund56 on ehdottanut näiden 

yhdisteiden vakauden syyksi uudenlaista aromaattisuuden määritelmää, Y-aromaattisuutta.58 

Y-aromaattisuudelle löytyy tutkimuksia puolesta ja vastaan.58 

Wiberg59 väittää, että Y-aromaattisuudella ei ole merkittävää vaikutusta stabilisaatioon. Wiberg 

ehdottaa, että guanidiinin korkea emäksisyys johtuu polaarisen liuottimen ja guanidiinikationin 

muodostamista vetysidoksista.59 Guanidiini on vahvempi emäs liuoksessa kuin kaasufaasissa.58 

Gobbin ja Frenkingin58 mukaan teoreettisissa tutkimuksissa guanidiinien rakenne on oletettu 

tasomaiseksi, mutta he väittävät omassa tutkimuksessaan, että näin ei ole. He laskivat rakenteen 

guanidiinille ja päätyivät tulokseen, että se tai sen konjugaattihappo eivät ole tasomaisia. 

Stabilisaatio ei johdu konjugaation luomasta stabilisaatiosta. Y-aromaattisten yhdisteiden 

resonanssi stabilisaatio ei ole korkea, mutta tutkijat pitävät sitä silti merkittävänä emäksisyyden 

kannalta. He päätyivät kuitenkin samaan tulokseen kuin Wiberg59; guanidiinin korkea 

emäksisyys johtuu vetysidosten muodostumisesta liuoksessa.58  

Kleinpeter ja Koch60 tutkivat Y-aromaattisuuden olemassaoloa. Tässä tutkimuksessa 

guanidiumkationin rakenne osoittautui tasomaiseksi. Tutkimuksessa 4n+2π-elektronia 

sisältävien Y-muotoisten molekyylien rakenteiden magneettiset ominaisuudet laskettiin ja 

visualisoitiin erityisellä NMR-tekniikalla (Through Space NMR Shieldings - TSNMRS).60  

Kleinpeterin ja Kochin60 mukaan aromaattisuus riippuu molekyylin energiasta, geometriasta ja 

magneettisesta ominaisuudesta. Kun verrataan molekyylejä, joilla on 4n+2π-elektronia, Y-

muotoisten molekyylien resonanssin stabilointienergia on huomattava verrattuna lineaarisiin 

analogeihin. Energian kriteerillä tämä viittaa mahdolliseen Y-aromaattisuuteen. Geometrisen 

kriteerin osalta Y-aromaattisuus päätellään keskimääräisistä sidospituuksista ja NMR-

ominaisuuksista. Magneettisuuden kriteeriin vaikuttaa molekyylin aromaattinen rengasvirta. 

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka guanidiniumkationi on erittäin konjugoitunut ja sen 

rakenne osoittautui tasomaiseksi, se ei kuitenkaan ole Y-aromaattinen.60 
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4 AMIDIINIEN JA GUANIDIINIEN VALMISTUS 

Avoketjuisia amidiineja voidaan valmistaa monista erilaisista lähtöaineista, esimerkiksi 

amidiini muodostuu amiinin, aldehydin ja isosyanaatin reaktiossa.61 Guanidiini voidaan 

valmistaa amiinista ja tioureasta.62 Bisyklisiä amidiineja voidaan valmistaa esimerkiksi 

laktaameista3 ja bisyklisiä guanidiineja syklisestä ureasta63. Bisykliset amidiinit ja guanidiinit 

hajoavat helposti hydrolyysissä ja voidaan sulkea takaisin renkaaksi käänteisreaktiolla.64 Tämä 

onkin myös yksi tapa valmistaa niitä. 

4.1 Avoketjuisten amidiinien ja guanidiinien valmistus 

Garigipatin65 kehittämällä menetelmällä voidaan valmistaa amidiineja 10 nitriileistä hyvillä 

saannoilla. Amidiinit syntetisoitiin nitriilistä ja alumiiniumamidista refluksoimalla tolueenissa 

(kuva 8). Menetelmällä on useita etuja, sillä saadaan valmistettua erilaisia amidiineja yhdellä 

vaiheella miedoissa olosuhteissa. Lisäksi samaa menetelmää voidaan käyttää avoketjuisten 

guanidiinien valmistukseen. Guanidiineilla lähtöaineena käytetään  N-alkyyli-syaaniamidia.65 

 

Kuva 8. Amidiinin valmistus nitriilistä.65 

 

4.2 Bisyklisten amidiinien valmistus 

N-aminoalkyyli-laktaamin kondensaatio happokatalyytilla  

Bisyklisiä amidiineja voidaan valmistaa N-aminoalkyyli-laktaameista kondensaatioreaktiolla. 

Heidelberg et al. valmistivat bisyklisiä amidiineja erilaisista N-aminoalkyyli-laktaameista. 

Happokatalyyttinä käytettiin p-tolueenisulfonihappoa ja vesi poistettiin atseotrooppisella 

tislauksella käyttämällä ksyleeniä (kuva 9).64 Menetelmällä voidaan valmistaa 1,5-

diatsabisyklo[4.4.0]dek-6-eeniä 14 (DBD), 1,8-diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeniä 2 (DBU), 

1,5-diatsabisyklo[4.3.0]non-5-eeniä 1 (DBN) tai 1,4-diatsabisyklo[3.3.0]okt-4-eeniä 56 

(DBO).64 

10 
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Kuva 9. Bisyklisten amidiinien synteesi laktaameista hapossa kuumentamalla. Lähtöaineista riippuen 

voidaan valmistaa erilaisia tuotteita (DBD 14, DBU 2, DBN 1 ja DBO 16).64 

 

Myös metyyliryhmän sisältäviä MDBU 53 ja MDBN 52 yhdisteitä voidaan valmistaa 

kondensaatioreaktiolla. Kun synteesi tehdään N-aminoalkyyli-laktaamilla, jolla on 

alkyyliryhmä, voi MDBU:n 53 lisäksi muodostua toinen isomeeri 53b. Toisen isomeerin rengas 

on laajentunut ja siihen on jäänyt amidiryhmä (kuva 10). MDBN:n valmistuksessa laktaamista 

52a muodostuu vain yksi isomeeri 52.64    

 

 

Kuva 10. N-alkyyli-aminoalkyyli-laktaameista muodostuu bisyklisiä amidiineja alkyyliryhmällä, mutta 

niiden reaktiossa muodostuu myös sivutuotteita.64 

14 2 

1 16 

14a 2a 

1a 16a 

52 52a 

53 53a 53b 
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Bisyklisen amidiinin valmistus laktaamista  

Bisyklinen amidiini DBN 1 voidaan valmistaa laktaamista 1b esimerkiksi neljällä eri tavalla 

(kuva 11).66 Ensimmäisenä tapana on esitetty Oedigerin ja Möllerin3 kehittämä laktaamin 

syanoetylointi akryylinitriilillä käyttäen emäskatalyyttinä kaliumhydroksidia. Tässä synteesissä 

nitriilit pelkistettiin katalyyttisesti Raneyn-nikkelillä ammoniakissa. Muodostuneet laktaamit 

1a syklisoitiin poistamalla vettä p-tolueenisulfonihapon avulla.3  

Toisena DBN:n valmistustapana on esitetty Yamamoton66 kehittämä synteesi. Nitriilit 

hydrattiin PtO2:n yllä. Laktaamit 1a syklisoitiin titaanitetrakloridilla.66 

Kolmantena ja neljäntenä DBN:n valmistustapana laktaami voidaan ensin muuntaa 

iminoeetteriksi 1c trietyylioksonium fluoroboraatilla (Et3O
+BF4

-).67 Alkyyliryhmä voidaan 

lisätä iminoeetteriin 3-bromopropyyliamiini hydrobromidilla, jonka jälkeen neutralointi 

kaliumkarbonaatilla johtaa renkaan sulkeutumiseen (kolmas tapa).66  

Neljäntenä tapana on esitetty DBN:n valmistuksen jatkaminen iminoeetterista 1c toisella 

tavalla.66 Alkyyliryhmä lisätään iminoeetteriin atsiridiinilla, jonka jälkeen kuumennus jodidilla 

johtaa syklisoitumiseen.68  

 

 

Kuva 11. Bisyklisen amidiinin synteesi. Kuvassa esitetty neljä mahdollista tapaa valmistaa DBN 

laktaamista.66  

1 

1a 
1b 

1c 
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4.3 Bisyklisten guanidiinien valmistus 

Hydroksialkyyliamino-diatsasykloalkeenin klooraus ja dehydrohalogenaatio 

Mckay ja Kreling6 valmistivat bisyklisiä guanidiineja 59, 4 ja 60 hydroksialkyyliamino-

diatsasykloalkeeneista 59a, 4a ja 60a klooraamalla ja dehydrohalogenaatiolla (kuva 12). 

Riippuen käytetyn lähtöaineen alkyyliketjun pituudesta ja renkaan koosta, tuotteiksi saatiin 

1,5,7-triatsabisyklo[4.3.0]non-6-eeni (TBN) tai 1,6,8-triatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeni 

(TBU).6  

1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni 4 (TBD) oli haasteellista saada puhtaassa muodossa, se 

saatiin vain pikraattina. TBU:ssa kaksoisrenkaat voivat olla joko muodossa 5,7 tai 7,5. Mckay 

ja Kreling6 epäilivät, että reaktiossa syntyi muoto 7,5, mutta eivät onnistuneet todistamaan sitä.6  

 

 

 

Kuva 12. Bisyklisten guanidiinien valmistus. Riippuen hiiliketjun pituudesta (renkaassa = n, 

avoketjussa = m), voidaan valmistaa TBN; renkaita 6 ja 5 (n = 2, m = 2), TBD; 6 ja 6 (n = 2, m = 3), tai 

TBU; 7 ja 5 (n = 3, m = 2).6 

 

 

 

 

 

59, 4, 60 

59a, 4a, 60a 59b, 4b, 60b 
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Aminoetyyli-imidatsolidiinitionin sulfurisaatio ja sylkisaatio 

McKay ja Garmaise69 valmistivat 1,4,6-triatsabisyklo[3.3.0]okt-4-eenin 61 (TBO) aminoetyyli-

imidatsolidiinitionista 61a käyttäen hopeanitraattia, joka poistaessaan rikin saa aikaan renkaan 

muodostumisen (kuva 13). Myös kloorietikkahappo toimii reaktiossa. Tuotteen saanto 

pikraattina oli 86 %, mutta vapaana emäksenä saanto oli pienempi.69 

 

 

Kuva 13. TBO:n synteesin lähtöaineena on 1-(β-aminoetyyli)-2-imidatsolidiinitioni, josta saadaan tuote 

sulfurisaatiolla.69 

 

Bisyklisten guanidiinien synteeseissä McKay ja Garmaise69 huomasivat, että vapaana 

emäksenä TBO hydrolysoitui huoneen lämmössä hitaasti.69 Mckay ja Kreling6 huomasivat 

myös, että erityisesti TBN on hygroskooppinen ja reagoi ilmassa olevan hiilidioksidin kanssa.6 

Näiden ensimmäisien 1950-luvun lopulla tehtyjen guanidiinien valmistustapojen jälkeen 

synteesejä on kehitetty. Kehittämisen tavoitteena on erityisesti ollut lähtöaineiden vaihtaminen 

myrkyttömimpiin. 

 

Guanidiinin, syaaniamidin ja bis(3-aminopropyyli)amiinin kondensaatio 

Usachev ja Gridnev70 kehittivät yksinkertaisen TBD:n synteesin edullisista ja myrkyttömistä 

lähtöaineista. He huomasivat, että TBD voidaan tehdä helposti yhdellä vaiheella ja hyvillä 

saannoilla käyttämällä syaaniamidi- ja guanidiinisuoloja. Reaktiossa hyödynnetään niiden 

kondensaatiota triamiinin kanssa käyttämällä vahvoja happoja korkeissa lämpötiloissa. TBD:n 

puhtaus oli yli 95 % ja saanto 95–97 %.70   

61 61a 
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Guanidiini 23 tai syaaniamidi (tai niiden johdannaiset) ja bis(3-aminopropyyli)amiini 62 

(DPTA) sekä vahva happo kuumennetaan 140–180 °C:ssä (kuva 14). Haihtuvia amiineja täytyy 

jatkuvasti poistaa reaktiosta, jotta se etenee tuotteiden 4 suuntaan.70 

 

Kuva 14. TBD:n valmistus guanidiinin tai syanamidin kondensaatiolla DPTA:n kanssa.70 

 

Usachev ja Gridnev70 olettavat, että TBD:n muodostuminen alkaa guanidiinin typpiatomin 

korvautumisella triamiinin typpiatomilla, jota seuraa useita muita substituutioita. 

Todennäköisesti ensimmäinen ja toinen substituutio ovat nopeampia kuin kolmas. Kolmas 

substituutio johtaa sykliseen tuotteeseen, koska primaarisen aminoryhmän sijasta mukana on 

sekundaarinen aminoryhmä.70 

Amiinien kondensaatio voi syklisen tuotteen sijaan johtaa myös oligomeerien syntymiseen 

sivutuotteena.70 Gridnev ja Mihaltseva71 osoittivat imidatsolien synteesissä, että vahvalla 

hapolla saadaan lisättyä imidatsolien saantoa. Tietoa on hyödynnetty TBD:n synteesissä70. 

Hapon lisäys vähentää polyimiinin tuottoa, ja parantaa merkittävästi TBD:n saantoa. Ilman 

happoa TBD:n saanto oli 50 %, kun taas hapon kanssa saanto oli yli 90 %.70 

Hapon avulla myös saadaan termodynaamisesti stabiilimpi tuote, TBD-suola. Useat TBD-

suolat ovat nestemäisiä yli 120 °C:ssa. Ionisena nesteenä TBD saadaan helposti vapautettua 

suoloistaan esimerkiksi natriumhydroksidilla.70  

Usachev ja Gridnev70 uskovat, että bis(3-aminopropyyli)amiini voidaan korvata muilla 

triamiineilla, ja että muita bisyklisiä guanidiineja voidaan valmistaa samalla periaatteella, 

esimerkiksi TBO:ta. He myös päättelivät, että kaikki guanidiinia sisältävät rakenteet voivat 

muodostaa syklistä guanidiinia.70  

 

4 

23 

62 
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Happokatalysoitu disyaanidiamidin ja bis(3-aminopropyyli)amiinin kondensaatio 

Aiemmassa synteesiesimerkissä TBD saadaan suolamuodossa70. Erona siihen Helminen et al.1 

ovat kehittäneet synteesin, jossa TBD saadaan vapaana emäksenä. Tämä on selkeä etu 

jatkotyöskentelyä ajatellen. TBD:tä ei tarvitse vapauttaa suolamuodostaan, vaan se voidaan heti 

esimerkiksi derivatisoida lisäämällä siihen metyyliryhmä. Myös erilaisia TBD-suoloja voidaan 

valmistaa antamalla TBD:n reagoida hapon kanssa.1 

Disyaanidiamidi 63 (DCD), joka on bis(3-aminopropyyli)amiini-liuoksessa 62 (DPTA), reagoi 

DPTA:n kanssa happokatalyytillä (kuva 15). Reaktion lämpötila pidetään korkeana, 220 °C. 

Tuotteena saadaan TBD 4 ja sivutuotteena ammoniakkia. Tällä menetelmällä TBD:n saanto on 

yli 60 %.1 

 

Kuva 15. TBD:n synteesi, DCD:n ja DPTA:n kondensaatio happokatalysoinnilla.1 

 

Synteesillä on monia etuja aiempiin verrattuina. Helminen et al.1 huomasivat, että reaktio ei 

tarvitse erikseen liuotinta, sillä DPTA toimii sekä reagenssina että liuottimena.  Reaktiossa 

muodostuu ammoniakkia, joka voi myös toimia syaaniamidin liuottimena. Monissa 

aikaisemmissa synteesimenetelmissä käytetään myrkyllisiä reagenssituotteita. Niissä voi myös 

syntyä haitallisia sivutuotteita, joita on vaikea erottaa. Tällä menetelmällä vältetään 

sivutuotteiden, kuten melamiinin, muodostumista.1 

  

4 62 63 
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1-(3-aminopropyyli)tetrahydropyrimidiini-2(1H)-onin kondensaatio 

Minch et al.63 valmistivat bisyklisen guanidiinin 4 syklisestä ureasta 4d. TBD hajoaa 

hydrolyysireaktiossa sykliseksi ureaksi, 1-(3-aminopropyyli)tetrahydropyrimidiini-2(1H)-

oniksi (DPTU). Reaktio on tasapainoreaktio ja tätä voidaankin hyödyntää TBD:n 

valmistuksessa. DPTU voidaan syklisoida renkaaksi, jolloin saadaan TBD.63  

TBD:n muodostuminen DPTU:sta 4d vaatii korkean lämpötilan. Synteesissä syklinen urea 

lämmitetään yli 200 °C:n lämpötilaan, jolloin veden lohjetessa bisyklinen guanidiini 4 

muodostuu (kuva 16). Liuottimena voidaan käyttää eetteriä, alkoholia tai niiden yhdistelmiä. 

TBD:n saanto oli 85–95 %.63 

 

Kuva 16. TBD:n synteesi DPTU:sta korkeassa lämpötilassa.63 

 

Syklisaatio 1-(3-aminopropyyli)tetrahydropyrimidiini-2(1H)-onista kaasufaasissa 

Myös Ernst et al.72 kehittivät TBD:n synteesiä DPTU:sta. DPTU 4d voidaan sulkea renkaaksi 

kaasufaasissa käyttäen katalyyttiä korkeassa lämpötilassa. (kuva 17).72 

Katalyyttinä käytettiin SiO2:n ja Al2O3:n seosta ja kaasuna typpeä. Lämpötila oli 253 °C. 

Liuottimena reaktiossa kokeiltiin metanolia ja tetrahydrofuraania. Tuotteina muodostui TBD:tä 

4 noin 60-69 %, MTBD:tä 5 noin 4-10 % ja reagoimatonta DPTU:ta 4d jäi 5-10 %.72 

 

Kuva 17. TBD:n synteesi DPTU:sta katalyytillä. Reaktiossa muodostuu myös hieman MTBD:tä.72 

4 4d 

4 4d 5 
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Triamiinin ja karbodi-imidin metallikatalysoitu syklisaatio 

Shen et al.73 tutkivat bisyklisten guanidiinien valmistusta triamiineista ja karbodi-imidista (kuva 

18). He onnistuivat kehittämään yhden vaiheen synteesin TBO:n ja TBD:n valmistamiseen 

käyttämällä reaktiossa metallikatalyyttiä.73  

Synteesissä karbodi-imidi ja vastaava triamiini 64 tai 62 yhdistettiin metallikatalyytin; 

titaanikarboraanimonoamidin ([σ:η1:η5-(OCH2)(Me2NCH2)C2B9H9]Ti-(NMe2)) avulla. 

Katalyytin ansiosta reaktion lämpötilaksi riitti 115 °C. TBO:n 61 ja TBD:n 4 saanto oli 61-71 

%.73 

 

 

 

Kuva 18. Titaanimonoamidi katalysoi reaktiota, jossa triamiini ja karbodi-imidi syklisoituvat 

muodostaen TBO:n tai TBD:n riippuen käytetystä triamiinista.73 

  

4 

61 

62 

64 
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5 SUPEREMÄSTEN HAJOAMISREITIT  

Amidiinit ja guanidiinit hajoavat helposti hydrolyysissä.9 Tämä on usein epätoivottu reaktio, 

sillä se saa aikaan epäpuhtauksia ja sivureaktioita.9 Tuotteiksi voi muodostua erilaisia 

tuoteseoksia. Amidiinit ja guanidiinit voivat hajota myös muissa kemiallisissa reaktioissa, 

kuten nukleofiilisissä74- tai pelkistysreaktioissa75. Työssä käsiteltävät hajoamisreitit esitellään 

tässä tiivistelmänä kuvin (kuvat 19 ja 20). 

 

 

 

Kuva 19. Tiivistelmä, superemästen hajoamisreitit hydrolyysin kautta. Myös amidiineista ja 

guanidiineista valmistetut ioniset nesteet hajoavat hydrolyysissä.13 
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Kuva 20. Tiivistelmä, superemästen muita hajoamisreittejä. Hajoaminen pelkistyksellä (reaktiot a-c) ja 

nukleofiilisissä reaktioissa (reaktiot d-k). 

 

Superemäkset ovat yleensä hygroskooppisia. MTBD imee ilmasta kosteutta ja reagoi ilmassa 

olevan hiilidioksidin kanssa.76 Myös DBN ja DBU reagoivat hiilidioksidin kanssa.77 

Huoneenlämmössä puhdas MTBD on väritön neste, mutta hapettuessaan se muuttuu 

kellertäväksi.76 Myös DBN muodostaa pieniä määriä hapettumisen yhdisteitä, joiden 

kertyminen muuttaa värin läpinäkyvästä oranssiksi.78  
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5.1 Hajoaminen hydrolyysissä 

Typpipitoisten emästen alttius hydrolyysille ei välttämättä aina ole huono asia. Hydrolyysi 

tarjoaa mahdollisuuden tuottaa niistä primaarisia amiineja. Lebeau et al.75 tutkivat N,N-

dialkyyliformamidiinien reaktiivisuutta hydrolyysi- ja hydrausreaktioissa sekä näiden 

amidiinien käyttöä suojaryhmänä. Tutkijat halusivat löytää suojaryhmän, joka olisi vakaa sekä 

happamissa että emäksissä olosuhteissa, ja joka voitaisiin poistaa neutraaleissa olosuhteissa. 

N,N-dibentsyyliformamidiineja voidaan käyttää suojaryhmänä primaarisille alkyyli- ja 

aromaattisille amiineille. Suojaryhmä voidaan poistaa katalyyttisellä hydrauksella.75  

Avoketjuisten amidiinien ja guanidiinien hydrolyysi  

Lebeaun et al.75 mukaan N,N-dialkyyliformamidiinien 65 hydrolyysireaktiossa muodostuu 

välituotteena hemiortoamidi 65a, josta voi irrota amiineja 65c ja 65g  ja amideja 65d ja 65h 

kahdella eri tavalla johtaen erilaisiin tuotteisiin (kuva 21). N,N-dibentsyyli- ja N,N-

dimetyyliformamidiinien hydrolyysit poikkeavat toisistaan. Bentsyylisillä yhdisteillä reaktio 

tapahtuu ensimmäisen ja metyylisillä toisen vaihtoehdon kautta. Lisäksi N,N-

dimetyyliformamidiinien hydrolyysi on paljon nopeampi.75 

 

Kuva 21. N,N-dialkyyliformamidiinien hydrolyysi voi edetä kahta eri reittiä pitkin.75 

65 65a 

65b 

65c 65d 

65e 

65f 

65g 65h 

65i 
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Lebeau et al.75 uskovat, että N,N-dialkyyliformamidiinien hydrolyysireaktion kulkuun 

vaikuttaa todennäköisesti välituotteen typpiatomien emäksisyys. Typpiatomi, jolla on kolme 

alkyylisubstituenttia, on emäksisempi kuin typpiatomi, jolla on kaksi alkyylisubstituenttia.75 

Alkyyliryhmät luovuttavat elektroneja, joka vaikuttaa emäksisyyttä lisäävästi.51 Tämän vuoksi 

N,N-dimetyyliformamidiinien reaktio etenee 2. reittiä pitkin.75 N,N-dibentsyyli-

formamidiineilla on kaksi bentsyylisubstituenttia, jotka vetävät elektroneja puoleensa ja siksi 

vähentävät emäksisyyttä.51 Sen vuoksi niillä hydrolyysi kehittyy 1. reitin kautta.75 N,N-

dimetyyliformamidiineilla saadaan formamideja ja N,N-dibentsyyliformamidiineilla 

primaarisia amiineja. Aryyliset amidiinit kestävät hydrolyysia paremmin. Jos ne halutaan 

hydrolysoida, täytyy olosuhteiden olla emäksisemmät.75 

Lewis ja Wolfenden79 tutkivat amidiinien ja guanidiinien hajoamista hydrolyysissä ja 

määrittivät niiden hajoamisnopeuksia ja -mekanismeja. Guanidiinien ja amidiinien 

reaktiivisuus määritettiin neutraalissa vesiliuoksessa ilman katalyyttiä korkeissa lämpötiloissa. 

Tutkimuksessa käytettiin korkeaa lämpötilaa, koska superemästen hajoaminen on erittäin 

hidasta normaalissa lämpötilassa. Reaktionopeudet muunnettiin vastaamaan 25 °C:n lämpötilaa 

Arrheniuksen-yhtälön avulla.79 

Lewis ja Wolfenden79 olettivat, että reaktiot etenevät joko nukleofiilisellä hyökkäyksellä 

keskushiiliatomiin tai eliminaatioreaktiona. Saadakseen selville todellisen mekanismin, tutkijat 

vertasivat metyyliguanidiinin ja 1,1,3,3-tetrametyyliguanidiinin (TMG) reaktioita. 

Tutkimuksessa tutkittiin niiden aktivaation termodynamiikkaa ja metyyliguanidiinin vaihtuvien 

vetyatomien korvaamista metyyliryhmillä.79  

Hydrolyyttisillä prosesseilla entropian arvot (TΔS⧧) hajoamiselle ovat -4 – -11 kcal/mol ja 

eliminaatioreaktiolle 2,0 kcal/mol (ammoniakin poisto ureasta). Metyyliguanidiinin 

hajoamiselle entropian arvo on negatiivinen, −5,3 kcal/mol, joka vastaa hydrolyyttisten 

prosessien arvoja. Metyyliguanidiinin hajoaminen tapahtuu siis hydrolyysillä eikä 

eliminaatiolla, koska entropian arvo on negatiivinen.79 Lisäksi metyyliguanidiinin hajoamista 

hydrolyysin kautta tukee sen samankaltainen käyttäytyminen TMG:n kanssa. TMG:llä 

eliminaatio on epätodennäköinen reaktio, sillä TMG:llä eliminoinnin estävät 

metyylisubstituenttit. Lewis ja Wolfenden79 korvasivat metyyliguanidiinin vaihtuvat vedyt 

metyyliryhmillä, jolloin aktivaatioiden entalpiat ja entropiat olivat näillä yhdisteillä lähes 

samanlaiset.79 
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TMG:llä 3 hydrolyysituotteet riippuvat siitä, mikä C-N sidoksista katkeaa. Ensimmäinen 

vaihtoehto antaa tuotteina 1,1-dimetyyliureaa 3b ja dimetyyliamiinia 7, toinen vaihtoehto 

tetrametyyliureaa 3c ja ammoniakkia (kuva 22). Ensimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, 

koska kumpi tahansa kahdesta dimetyyliamiinisidoksesta voi katketa. Lewisin ja 

Wolfendenin79 tutkimuksessa osoitettiinkin sen olevan hajoamisreitti, sillä päätuotteena 

muodostui dimetyyliamiinia 7 80 %.79 

 

Kuva 22. TMG:n hajoaminen, dimetyyliamiinia muodostui 80 % ja tetrametyyliureaa ja ammoniakkia 

10 %. 1,1-dimetyyliurea hajoaa veden vaikutuksesta edelleen karbamaatiksi ja dimetyyliamiiniksi.79 

 

Lewis ja Wolfenden79 todistivat, että guanidiinien, amidiinien ja amidien hajoaminen vedessä 

ei tapahdu eliminaatioreaktiona. Näillä yhdisteillä hajoaminen tapahtuu hydrolyysillä. 

Guanidiinit hydrolysoituvat kaksi kertaa hitaammin kuin amidit ja neljä kertaa hitaammin kuin 

amidiinit. N-metyyliguanidiini on vakaampi kuin asetamidiini, urea tai asetamidi 25 °C:n 

lämpötilassa ja neutraalissa pH:ssa.79 

  

3 3a 

3b 3c 7 

7 
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Bisyklisten amidiinien ja guanidiinien hydrolyysi  

1,8-diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeni 2 (DBU) tai 1,5-diatsabisyklo[4.3.0]non-5-eeni 1 (DBN)  

voidaan hydrolysoida refluksoimalla vedessä (kuva 23).64 DBU ja DBN hydrolysoituvat 

helposti veden kanssa stoikiometrisessa suhteessa 1:1 85 °C:ssa 12 tunnin aikana. Gonçalves et 

al. hyödynsivät reaktiossa mikroaaltoja ja siten reaktioaika lyheni vain 15 minuuttiin.80  

 

Kuva 23. DBN hydrolyysi veden kanssa kuumentamalla.64 

 

Muzart81 esittää DBU:n 2 hydrolysoitumiselle mekanismia (kuva 24), tuotteeksi reaktiossa 

muodostuu 1-(3-aminopropyyli)-atsepan-2-oni 2a. Mekanismin voidaan olettaa olevan 

samanlainen DBN:lle 1, jolla tuotteeksi muodostuu 1a. 

 

Kuva 24. DBU:n hydrolyysin mekanismi.81 

 

Heidelberg et al.64 tutkimuksissa bisykliset amidiinit ja amidiniumsuolat hydrolysoituivat 

veden tai kaliumhydroksidin (KOH) vaikutuksesta osittain vastaaviksi laktaameiksi (kuva 25). 

Näitä laktaameja voi muodostua erilaisina isomeereina, joka riippuu siitä, kumpi amidiinin 

renkaista aukeaa. Rengas aukeaa kaksoissidoksen kohdalta.81 Isomeereina muodostui myös 

makrorenkaita. Makrorenkaita muodostuu, kun amidiinin renkaat ovat samankokoiset tai 

erikokoisilla pienemmän renkaan auetessa.64  

 

1 1a 

2 2a 
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Hyde et al.9 huomasivat omassa tutkimuksessaan, että hydrolyysissä DBU 2 muodostaa 

makrorenkaan, mutta DBN 1 ei.9 DBN:n hajoamistuotteet näyttäisivätkin riippuvan siitä, 

kumpaa DBN:n isomeeria hydrolyysissä on käytetty; 5,6-rengasta 1 vai 6,5-rengasta 1b. Sama 

asia voi vaikuttaa myös DBU:n hajoamisessa muodostuviin hajoamistuotteisiin; onko 

reaktiossa käytetty 7,6-renkaista vai 6,7-renkaista isomeeria. 

 

Kuva 25. Bisyklisten amidiinien hydrolyysi laktaameiksi emäksisessä liuoksessa.64 

1 1a 

14 14b 

2 2b 

1b 1c 1d 

16 16a 16b 
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Kun bisyklisen amidiinin kuusirenkaassa on alkyylisubstituentti, hajoaa kuusirengas. Jos toinen 

rengas on viisirengas 57, muita isomeereja ei muodostu. Jos toinen rengas on isompi, 

esimerkiksi 7-jäseninen 58, muodostuu myös laajentuneita renkaita 58b (kuva 26).64 

 

Kuva 26. Amidiinien alkyylisubstituentin vaikutus hydrolyysissä.64 

 

Myös bisykliset guanidiinit hydrolysoituvat vedessä. 1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni 

(TBD) 4 hajoaa yhdeksi isomeeriksi 4d, mutta 7-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni 

(MTBD) 5 hajoaa kahdeksi isomeeriksi 5b ja 5a (kuva 27). Hydrolyysissä TBD ja MTBD eivät 

muodosta makrorenkaita.9 

 

 

 

Kuva 27. TBD:n ja sen metyylianalogin MTBD:n hydrolyysi.9  

57 57a 

58 58a 58b 

4 4d 

5 5a 5b 
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Amidiinien ja guanidiinien stabiilisuus vedessä 

Kun DBU ja DBN pidetään kuivina, ne pysyvät stabiileina pitkään. Pienikin määrä vettä 

aiheuttaa kuitenkin ajan mittaan huomattavasti hydrolyysiä.9 

Hyde et al.9 tutkivat DBU:n stabiilisuutta vedessä. Tutkimuksessa tehtiin kuusi 

stabiilisuuskoetta eri vesipitoisuuksilla ja kahdessa eri lämpötilassa, 25 ja 40 °C:ssa. 

Vesipitoisuutena kokeissa käytettiin kolmea eri määrää vettä; 400 ppm, 1900 ppm ja 4200 ppm. 

Liuoksia säilytettiin tiiviisti suljetuissa pulloissa, ja niistä otettiin säännöllisen väliajoin 

näytteitä, joille tehtiin analyysi kaasukromatografialla. Vesipitoisuuden ja lämpötilan ollessa 

korkein hydrolyysituotetta muodostui 3,5 % kahden kuukauden aikana.9  

Hyde et al.9 jatkoivat kokeita suuremmilla vesimäärillä ja analyysimenetelmäksi valittiin 

reaaliaikaiseen seurantaan paremmin soveltuva 1H-NMR. DBU:n hydrolyysin nopeutta 

tutkittiin puhtaassa D2O:ssa 27 °C:ssa kahden vuorokauden ajan.  Hydrolyysi oli aluksi nopeaa, 

mutta hidastui vähitellen. Tämä viittasi siihen, että reaktio lähestyi tasapainoa, eikä tuotteita 

enää muodostunut. Liuoksen pH:ta mitattiin säännöllisin väliajoin. Aluksi pH oli 13,20, mutta 

laski 5 tunnin kuluttua 12,98:aan ja edelleen parin vuorokauden aikana 12,62:een. Tämä pH:n 

lasku johtuu DBU:n muuttumisesta vähemmän emäksiseksi primaariseksi amiiniksi.9  

Hyde et al.9 kiinnostuivat mittaamaan myös DBN:n ja guanidiini emästen hydrolysoitumisen 

nopeutta. Guanidiinisarjassa tutkittavana olivat MTBD, TBD ja TMG. DBN on paljon 

herkempi hydrolyysille kuin DBU. Guanidiinit kestävät hydrolyysiä paremmin kuin amidiinit. 

Guanidiinit ovat vakaampia, koska niiden elektronitiheys sp2-hybridisoidussa hiilessä on 

suurempi. Hydrolysoitumisnopeus  näillä emäksillä on DBN > DBU > MTBD > TBD > TMG9 

Bisyklisillä amidiineilla muodostui hajoamistuotteita enemmän kuin guanidiineillä. Neljän 

tunnin jälkeen lämpötilassa 27 °C, amidiinien hajoamisprosentit olivat DBU:lla 18 % ja  

DBN:llä 32 %, kun taas guanidiinit hajosivat vähemmän; MTBD 3,4 %, TBD 3,8 % ja TMG 

1,9 %.9 

Hyde et al.9 tutkivat emästen hajoamista myös orgaanisessa liuottimessa, jossa oli pieni määrä 

vettä. Orgaanisena liuottimena oli deuteroitu asetonitriili, jossa vesipitoisuus oli 5600 ppm. 

Reaktioissa käytettiin 0,07 M amidiinien ja guanidiinien liuoksia. Lämpötila kokeessa oli 80 

°C. Kokeessa hydrolyysin nopeus oli vähäistä. DBN:llä tosin havaittiin pieni määrä 

hydrolyysiä. TBD:tä ei voitu tutkia tässä kokeessa, sillä se ei liuennut asetonitriiliin.9  
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Hyde et al.9 väittivät myös, että yhdisteet ovat vakaampia puskuroiduissa liuoksissa, joiden pH 

on alle 11,6. Jos liuos on erittäin emäksinen tai puskuroimaton, muuttuivat yhdisteet 

epästabiileiksi.9 Ilmeisesti Hyde et al. eivät huomanneet, että puskuroidussa liuoksessa kyseessä 

on pikemminkin superemäksen suola. 

Hyde et al.9 olettivat, että jos halutaan vähentää hydrolyysiä ja primaaristen amiinien 

muodostumista reaktiossa, vesifaasin on oltava neutraali tai hapan. Kaikki testatut emäkset 

hydrolysoituivat helposti puskuroimattomassa vesiliuoksessa. Kun pH pidettiin alle 11,2:ssa, 

saatiin DBU:n, DBN:n tai MTBD:n hydrolyysi pysäytettyä (lämpötila 27 °C). Vastaavat arvot 

TBD:lle olivat 12,0 ja TMG:lle 12,5.9  

Myös Halliday ja Symons82 esittävät pH:n vaikuttavan amidiinien hydrolyysiin. He päättivät 

tutkia N,N’-dimetyyliformamidiinin (DMFA) 65j hydrolyysiä tarkemmin erään synteesin 

jälkeen. Kaliummetyyliamidin metyyliamiiniliuoksia kuumennettiin, jolloin ne hajosivat 

muodostaen DMFA:a kaliumsuolana sekä vetyä ja ammoniakkia. Kun suolat eristettiin 

reaktiosta ja liuotettiin veteen analyysin helpottamiseksi, DMFA hydrolysoitui emäksisissä 

olosuhteissa melko nopeasti (kuva 28). Happoliuoksessa ja 25 °C:n lämpötilassa hydrolyysi 

tapahtui kuitenkin hyvin hitaasti. Halliday ja Symons82 tutkivat lisäksi reaktionopeuden pH-

riippuvuutta. He vertailivat DMFA:n hydrolyysia happamissa ja emäksisissä vesiliuoksissa. 

Reaktion nopeus nousi tasaisesti pH ollessa 11,5–13,0, mutta nopeus muuttui riippumattomaksi 

pH: sta, kun pH oli yli 13. 

 

 

Kuva 28. N,N’-dimetyyliformamidiinin (DMFA) hydrolyysi, DMFA hajoaa metyyliamiiniksi 65c ja N-

metyyliformamidiksi 65k, joka hajoaa edelleen metyyliamiiniksi 65c ja muurahaishapoksi.82 

(Mekanismi N,N-dialkyyliformamidiinien hydrolyysistä kuvassa 21).   

65j 65k 

65k 65c 

65c 
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Superemäsrakenteiden entsymaattinen hydrolyysi 

Koska superemäsrakenteita esiintyy myös luonnossa, niin löytyy myös entsyymeitä, jotka 

voivat hajottaa superemäksiä. Lewis ja Wolfenden79 tutkivat entsyymien vaikutusta 

hydrolyysin nopeuteen. Tutkimuksessa selvisi, että hydrolyyttiset entsyymit tehostavat 

reaktioita. Reaktioita katalysoivat entsyymit nopeuttavat niitä 3 × 1010 - 4 × 1014 - kertaisiksi.79 

Guanidiineilla entsymaattisessa hajoamisessa tuotteisiin voi sisältyä joko ureaa ja amiinia tai 

substituoitua ureaa ja ammoniakkia. Nämä entsyymit voidaan luokitella amidiinohydrolaasiksi 

ja iminohydrolaasiksi (kuva 29). Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi arginaasi ja 

toiseen arginiini deiminaasi. Arginaasi entsyymi kiihdyttää substraattihydrolyysiä 4 × 1014 - ja 

arginiini deiminaasi 6 × 1012 - kertaiseksi. Arginaasin mekamismiin liittyy veden hyökkäys, 

kun taas arginiini deiminaasin mekanismina on kysteiinin aktiivinen hyökkäys.79 

 

 

 

Kuva 29. Superemästen entsymaattisen hydrolyysin tuotteiden muodostus ja mekanismi. 

Amidiinohydraasit tuottavat ureaa ja amiinia ja iminohydrolaasit substituoitua ureaa ja ammoniakkia. 

Mekanismi voi tapahtua veden additiolla imiinisidokseen tai eliminaatiolla.79 
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Superemäksestä valmistetun ionisen nesteen hajoaminen 

Superemäksistä voidaan valmistaa superemäksen suola eli ioninen neste, joka voi myös hajota 

hydrolyysissä. Hydrolysoituessaan ioninen neste voi muodostaa hajoamistuotteinaan amiinin13 

ja edelleen amidin83.  

Parviainen et al.13 tutkivat ionisena nesteenä DBN:ä, josta etikkahapolla voidaan tehdä 1,5-

diatsabiaksyklo[4.3.0]non-5-enium asetaatti 66 ([DBNH][OAc]). Hajoaminen alkaa veden 

reaktiolla tyydyttymättömään typpiryhmään, jolloin tuotteeksi muodostuu 1-(3-

aminopropyyli)-2-pyrrolidoniasetaatti 66a ([APPH][OAc]).13 Hydrolyysireaktio on 

käänteinen, mutta sitä voikin seurata palautumaton asetylointi, jos olosuhteet reaktiossa ovat 

voimakkaat. Asetyloinnissa tuotteeksi muodostuu 1-(3-asetamidopropyyli)-2-pyrrolidoni 66b 

(APPAc) (kuva 30).84 Reaktiossa DBN:n muodostaa myös hieman hapettumistuotteita.78 

 

 

 

Kuva 30. DBN asetaatin hydrolyysi- ja kondensaatioreaktiot, joissa muodostuu [APPH][OAc] ja 

APPAc.84 

 

Schlapp-Hackl et al.83 tutkivat MTBD:stä valmistetun ionisen nesteen [MTBD][OAc]:n 67 

hydrolyysiä. MTBD hajoaa hydrolyysissä kahdeksi isomeeriksi; H-MTBD-1:ksi 67a ja H-

MTBD-2:ksi 67b. H-MTBD-1 osuus on suurempi, koska metylaatio stabiloi yhtä typpiryhmää. 

H-MTBD-2 on sivutuote, koska sen muodostuminen on hidasta.83 Myös Elsayed et al.14 

tutkimuksessa huomattiin MTBD:n isomeerien muodostumisen ero. H-MTBD-1:tä muodostui 

enemmän kuin H-MTBD-2:ta. Yhteensä näitä kahta hydrolyysituotetta muodostui pieniä 

määriä.14  

66 66a 66b 
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Kun [MTBD][OAc]:a 67 käsitellään vedellä korkeassa lämpötilassa, johtaa se hydrolyysiin 

(kuva 31). Hydrolyysituotteena muodostuu syklinen urea 67a, 67b. Intermolekulaariset 

vuorovaikutukset stabiloivat primaarisen ja sekundaarisen amiiniryhmän, joka aiheuttaa 

osittaista protonaatiota. Karbonyylin elektrofiilinen keskus vetää puoleensa amiineja, joten 

amidin muodostuminen tai käänteisreaktio eli renkaan sulkeutuminen ovat kilpailevia 

reaktioita. Jos asetaattia on runsaasti, stabilisaatio asetamidin muodostumisen kautta on 

todennäköisempää.83  

Schlapp-Hacklin et al.83 tutkimuksessa ei havaittu käänteisreaktiota. Amiinien muodostumisen 

jälkeen reaktiossa siis tapahtuu asetylaatio, jolloin muodostuvat amidit. Amidi 1:n 67c 

muodostumista pidettiin todennäköisempänä steeristen esteiden vuoksi. Tässä tutkimuksessa 

amidit jouduttiin analysoimaan parina, koska yksittäisiä amidien isomeereja ei voitu havaita 

erikseen.83 Amideja muodostui hitaasti vain pieniä määriä, esimerkiksi neljän vuorokauden 

jälkeen niitä havaittiin hieman, kun vettä oli 10–25 % ja lämpötila 95 °C:ta. Vasta 49 päivän 

kuluttua niitä oli 28 mol %. Amidien muodostuminen on siis vähäistä, ja pienikin määrä happoa 

riittää estämään niiden muodostumisen.83 

 

Kuva 31. [MTBD][OAc]:n hajoamistuotteina muodostuu kaksi isomeeria, joista edelleen voi 

muodostua amideja. Ensimmäisen reitin kautta muodostuu amidi 1 ja toisen reitin kautta amidi 2.83 

67 

67a 67b 

67c 67d 
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Ionisten nesteiden hydrolyysissä hajoamiseen vaikuttavat asiat  

Schlapp-Hackl et al.83 tutkivat [MTBDH][OAc]:n hajoamista myös eri lämpötiloissa ja 

erilaisilla vesimäärillä. Hajoamista vertailtiin lämpötiloissa 85, 95 ja 105 °C. Vesimäärien 

vaihteluväli oli 1–80 m-%:a. MTBD:n hajoamista vertailtiin liuoksissa, joiden happo-emäs 

suhteet vaihtelivat stoikiometrisesti (0:1, 1:1, 1,1:1 ja 1,2:1). Analysoinnit tehtiin NMR:llä.83 

95 °C:een lämpötilassa pienetkin vesimäärät aiheuttivat [MTBDH][OAc]:n hydrolyysia, mutta 

nopeinta hydrolyysi oli 10 m-%:n vesimäärällä. Yllättäen veden määrän kasvattaminen 20 

%:iin hidasti hajoamista. Vielä 60-70 %:a vettä piti [MTBDH]+ vakaana kolmen viikon ajan,  

mutta 21–38 päivän kuluttua se hajosikin yhtäkkiä. Jos vettä oli yli 70 %, ei hajoamista 

tapahtunut edes 42 päivässä. Superemästen hydrolyysitaipumus johtuu veden ja MTBD:n 

aktiivisuudesta. Schlapp-Hackl et al.83 olettavat, että käytettävissä olevien hydroksyylianionien 

pitoisuus vedessä kasvaa, kun vesipitoisuus on 1-20 %:a. Vesipitoisuuden noustessa yli 20 %:a, 

niiden määrä vähenee laimennuksesta johtuen.83 

Puhtaan MTBD:n stabiilisuus on merkittävästi heikompi verrattuna [MTBDH][OAc]:iin. Jo 

kolmen päivän jälkeen MTBD:n määrä laski sadasta 36 mol %:iin, kun vettä oli 10 % ja 

lämpötila 95 °C:tta. Tosin neljän päivän jälkeen hydrolyysinopeus hidastui. Hydrolyysiä 

vähentää ja hidastaa etikkahappo, jos sitä on hieman enemmän verrattuna emäksen määrään, 

stoikiometria 1,2 vähensi hajoamista merkittävästi.83 

Yhteenvetona Schlapp-Hackl83 et al. toteavat, että [MTBDH][OAc]:n hydrolyysireaktion 

hajoamisnopeus ja lämpötila korreloivat keskenään. Lämpötilan lasku ja hapon määrän 

lisääminen vaikuttavat samalla tavalla stabiilisuuteen. Etikkahappo stabiloi emästä ja sen 

lisääminen vähentääkin MTBD:n hydrolyysin nopeutta ja hajoamistuotteiden muodostusta.83 

Elsayed et al.14 tekivät liukenemistutkimuksia guanidiini ja amidiini emäksillä. Tutkittavat 

yhdisteet olivat 7-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0] dek-5-enium asetaatti ([MTBDH][OAc])  

ja 1,5-diatsa-bisyklo[4.3.0]non-5-enium asetaatti ([DBNH][OAc]). Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että [MTBDH][OAc] sietää paremmin liuottimen muutoksia (vesi, 

hydrolyysituotteet ja happo/emässuhde), kuin [DBNH][OAc].14  
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Terminen hajoaminen 

Elsayed et al.14 osoittivat, että MTBD on hydrotermisesti stabiilimpi kuin DBN. Stabiilisuutta 

selittää se, että MTBD on voimakkaampi emäs kuin DBN. MTBD:llä on korkeampi 

protoniaffiniteetti.14 Ioniyhdisteet ovat stabiilimpia kuin neutraalit yhdisteet, jotka höyrystyvät 

helposti johtuen heikoista vuorovaikutuksista.85 DBN höyrystyy nopeasti, koska sillä on 

alhainen protoniaffiniteetti, joka siirtää ionisaation tasapainon neutraalien yhdisteiden 

suuntaan. Myös molekyylin koko vaikuttaa sen lämpöstabiilisuuteen, sillä pienet molekyylit 

ovat yleensä haihtuvia, kun taas suuret ovat haihtumattomia.86  

Schlapp-Hackl et al.83 tutkivat termogravimetrisen analyysin (TGA) avulla lämpötilan 

vaikutusta hajoamiseen ja kuten odotettua, stabiilisuus on kestävin ilman vettä. Edes 106 °C:ssa 

ei aiheutunut merkittävää hajoamista, hajoamistuotteita muodostui vain noin 0,5 %:a. 

Hajoaminen alkaa 197 °C:een lämpötilassa ja vasta 245 °C:een lämpötila aiheutti täydellisen 

muutoksen.83 

Lämpöstabiilisuutta vähentää vesi. TGA:lla havaittiin samat muutokset kuin aiemmilla 

menetelmillä, kun vesimäärä oli 1–10 %. Tosin 153–237 °C:n lämpötilassa yhdiste, jossa vettä 

oli 10 %:a, muuttui pienemmällä nopeudella. Lisäksi 223–227 °C:ssa lämpötilassa pienimmät 

vesimäärät (alle 5 %) poistuivat kokonaan. 10 %:a vettä vähentää stabiilisuutta enemmän kuin 

15–20 %:a vettä. Stabiilisuus vähenee myös 20 %:n ja sitä suuremmilla vesimäärillä,  kunnes 

veden määrä on hallitseva.83 

MTBD:n, DBU:n ja DBN:n isotermistä hajoamiskäyttäytymistä vertailtiin vaihdellen 

etikkahapon ja veden määrää 11 tunnin aikana TGA:lla.83 Nämäkin tulokset korreloivat 

aiempien kanssa. [DBNH][OAc] ei ole niin kestävä kuin [DBUH][OAc] tai [MTBDH][OAc]. 

MTBD: n hajoamista nopeuttaa lämpötilan nousu, ja sen vakautta lisäävät hapon määrän kasvu 

ja veden määrän väheneminen. Kun happo:emäs suhde on 1:1 ja vettä 10 %:a, eivät DBU, DBN 

ja MTBD ole niin vakaita kuin, jos happoa on enemmän. Siirtymät päättyvät noin 217, 228 ja 

237 °C:ssa. MTBD (happo:emäs 0:1)  ja [MTBDH][OAc] (happo:emäs 1,2:1) hajoavat 

samanlaisesti lämpötilan noustessa 112:een. Hajoamista tapahtuu vain vähäisissä määrin, noin 

2 %. Kun lämpötila nousee yli 112 °C:een, MTBD:n hajoamisnopeus kasvaa nopeasti. 

Siirtymänopeus hidastuu 201 °C:ssa ja siirtymä päättyy 223 °C:ssa.83 
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5.2 Hajoaminen pelkistyksellä  

Lebeau et al.75 tutkivat N,N-dialkyyliformamidiinien hydrausta. N,N-dimetyyli- ja N,N-

dibentsyyliformamidiinien hydraus johtaa alkyyliamiinin ja N-metyylialkyyliamiinin seokseen. 

Lebeau et al.75 olettavat amiinien muodostumisen johtuvan iminoryhmän pelkistyksestä. 

Välituotteena syntyvät N-hydroksimetyyliamiinit voivat muodostua kahta eri reittiä, johon 

vaikuttaa typpiatomien emäksisyys (kuva 32). Välituotteet reagoivat edelleen ja muodostuvat 

tuotteet riippuvat niiden seuraavasta reaktiosta. Välituotteesta voi poistua joko vesimolekyyli, 

jolloin muodostuu imiini tai formaldehydi, jolloin muodostuu amiini. Imiini voidaan vielä 

edelleen hydrata ja muuntaa N-metyylialkyyliamiiniksi.75 

 

Kuva 32. Amidiinien hydraus.75 
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Bisyklisten amidiinien pelkistys 

Bisyklisen amidiinin 2 pelkistäminen aiheuttaa renkaan hajoamisen sykliseksi rakenteeksi, 

esimerkiksi DBU:n kaksoisrengas hajoaa pelkistysreaktiossa ja reaktiossa muodostuu syklinen 

diamiini 2c. Yamamoto ja Maruoka66 käyttivät pelkistämiseen di-isobutyylialumiinihydridiä 

(DIBAH). Pelkistys DIBAH:lla tehtiin refluksoimalla tolueenissa. Tuotteeksi muodostui 11-

jäseninen diamiinirengas (kuva 33).66 

 

 

Kuva 33.  Bisyklisten amidiinien pelkistysreaktiossa muodostuu makrorenkaita. DBU pelkistyy 

DIBAH:lla 11-jäseniseksi diamiiniksi.66 

 

Alder et al.87 onnistuivat valmistamaan makrosyklisiä diamineeja amidiineista. Amidiineina 

käytettiin bisyklisiä DBN:ä ja DBU:ta. Synteesissä bisykliset amidiinit alkyloitiin ensin 

alkyylihalideilla kolmisyklisiksi α-aminoammonium suoloiksi 68. Lopuksi nämä suolat 

pelkistettiin LiAlH4:llä, jolloin muodostui diamiineja isoilla makrorenkailla 68a (kuva 34).87 

 

 

 

Kuva 34. Suuren makrorenkaisen diamiinin synteesi. DBN:stä valmistettu kolmisyklinen α-

aminoammoniumsuola pelkistettiin LiAlH4:llä.87 

  

2 2c 

68 68a 
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5.3 Nukleofiiliset hajoamisreaktiot 

5.3.1 Amideja ja karbamaatteja hajoamisen kautta 

Karbamaatti hydrolyysin jälkeen hiilidioksidilla ja etyylijodidilla 

Pereira et al.77 tutkivat amidiinien kykyä siepata hiilidioksidia ja veden vaikutusta reaktiossa. 

DBN:n reaktiossa hiilidioksidin kanssa muodostuu kaksi DBN-CO2-tuotetta; vakaa 

bikarbonaatti ja epävakaa karbamaatti.77 Vesi vaikuttaa reaktiossa siten, että kuivissa 

olosuhteissa DBN:ssä muodostuu karbamaatti, mutta vedessä se hajoaa bikarbonaatiksi. 

Useimmissa amiiniyhdisteiden reaktiossa tapahtuu kahdenlaisia reaktioita, joko 

termodynaaminen hyökkäys protonin luovuttajaa kohden tai nukleofiilinen hyökkäys 

hiiliatomia kohden. Protonin luovuttaja voi olla esimerkiksi vesi.77 

 Pereira et al.77 tutkivat myös DBN hydrolyysiä ja hiilidioksidin reaktiota hydrolyysituotteen 

kanssa. DBN:n hydrolyysissä vesimäärä oli 2–25 ekvivalenttia. DBN hydrolysoitui 1-(3-

aminopropyyli)-2-pyrrolidoniksi 1b (APP) standardilämpötilassa 12 tunnin aikana (kuva 35). 

Karbamaatti valmistettiin hiilidioksidilla. Tuotteeksi muodostui APP-CO2 karbamaatti.  

Synteesiä jatkettiin etyylijodidilla, jolloin tuotteeksi saatiin APP-C(O)OEt karbamaatti 1c.77 

 

Kuva 35. DBN:n hydrolyysin jälkeen muodostuu hiilidioksidilla ja etyylijodidilla APP-C(O)OEt 

karbamaatti.77 

 

  

1 1b 

1c 
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Karbamaatti imidatsolilla ja alkoholilla  

Nirmala et al.88 valmistivat karbamaatteja ja amideja bisyklisestä amidiinista. Imidatsolilla 

tehty DBU:n renkaan avaus on yksinkertainen menetelmä karbamaattien ja amidien synteesiksi. 

DBU reagoi nukleofiilisesti imidatsolidien kanssa, jolloin saadaan ε-kaprolaktaamista 

johdettuja karbamaatteja ja amideja.88 

Alkoholi, karbonyyli-imidatsoli 69 (CDI) ja DBU 2 muodostivat reaktiossa karbamaatin 2d 

(kuva 36). Reaktiota täytyi refluksoida 70 °C:ssa, sillä huoneen lämmössä se ei toiminut. 

Synteesiä kokeiltiin erilaisilla alkoholeilla. Paras saanto saatiin 4-nitrobentsyylialkoholilla, 98 

%.88 

 

Kuva 36. 4-nitrobentsyylialkoholi, CDI ja DBU muodostavat karbamaatin.88 

 

Diolin käsittely CDI:llä 69 ja DBU:lla 2 johti DBU:n liittymiseen kahteen kertaan, jolloin 

muodostui kaksi ε-kaprolaktaamia sisältävä molekyyli 2e (kuva 37).88 

 

 

Kuva 37. DBU liittyy dioliin kaksi kertaa.88 

2 2d 69 

2 

2e 
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Amidi imidatsolidinilla ja karboksyylihapolla 

DBU:lla 2 ja imidatsolilla 69 voidaan valmistaa myös amideja. Synteesissä saatiin amidi 2f, 

kun alkoholin sijasta käytettiin karboksyylihappoa (kuva 38).88 

 

Kuva 38. Karboksyylihappo, CDI ja DBU muodostavat amidin.88 

 

DBU:n, imidatsolin ja karboksyylihapon reaktion mekanismissa on kolme vaihetta. Reaktion 

ensimmäisessä vaiheessa muodostuu asyyli-imidatsoli, johon DBU nukleofiilisesti hyökkää.  

Reaktio jatkuu veden kanssa, joka johtaa renkaan aukeamiseen (kuva 39).81 

 

 

Kuva 39. Amidin muodostumisen mekanismi.81 

  

2 69 2f 
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5.3.2 Substituoituja laktaameja hajoamisen kautta 

Substituoitu laktaami N-nitro-pyratsolilla 

Superemäkset hajoavat reagoidessaan nukleofiilisesti reaktioissa, joissa muodostuu N-

funktionaalisia tuotteita.9 Bisykliset amidiinit voidaan liittää nukleofiilisellä reaktiolla muihin 

molekyyleihin, esimerkiksi Lammers et al. osoittivat, että DBU ja DBN voidaan lisätä 

elektrofiiliseen hiileen.74  

Lammers et al.74 tutkivat eliminaatio-additio reaktiota 4-halo-3,5-dimetyyli-1-nitro-1H-

pyratsoleilla 70. Halogeenin alhaisen elektronegatiivisuuden vuoksi reaktiossa täytyy käyttää 

voimakasta emästä HNO2:n eliminointiin. Reaktiossa päätettiin kokeilla emäksenä bisyklisiä 

amidiineja. Yllättäen reaktiossa syntyi diatsafulveenista ja DBU:sta (tai DBN:stä) uusi yhdiste, 

joka edelleen hajosi hydrolyysissä substituoiduksi laktaamiksi 70a (tai 70b) (kuva 40).74 

 

Kuva 40. DBU ja DBN hajoavat laktaameiksi N-nitro-pyratsolin eliminaatio-additio-reaktiossa.74 

 

 

 

 

 

70 

70a 

70b 
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Reaktiossa DBU ja DBN reagoivat sekä vahvana emäksenä että nukleofiilinä (kuva 41). 

Ensimmäisessä vaiheessa saadaan diatsafulveeni eliminoimalla HNO2 emäksellä (DBN). 

Eksosyklisen metyleenin elektrofiilisyys mahdollistaa toisen DBN molekyylin nukleofiilisen 

hyökkäyksen. Muodostunut välituote reagoi edelleen veden kanssa ja hydrolysoituu 

muodostaen laktaamin.74  

 

 

Kuva 41. Mekanismi; DBN hajoaminen laktaamiksi. Aluksi DBN reagoi emäksenä ja poistaa HNO2:n 

pyratsolesta. Sitten toinen DBN reagoi nukleofiilinä ja liittyy pyratsolen eksosykliseen alkeeniin. 

Hydrolyysissä muodostunut tertiäärinen aminoalkoholi voi olla tasapainossa kolmella tavalla. Laktaami 

on kuitenkin päätuote, koska se on termodynaamisesti vakain.74 

 



55 

 

Substituoitu laktaami klooripentafluorobentseenillä ja vedellä 

Brzezinski10 ryhmineen tutki syklisten amidiinien ja guanidiinien reaktioita 

klooripentafluorobentseenin 71 kanssa veden läsnä ollessa. Tutkitut superemäkset olivat DBN 

1, DBU 2, TBD 4 ja MTBD 5 Reaktioissa superemäkset hajoavat substituoituneiksi 

laktaameiksi 71a ja syklisiksi ureoiksi 71d ja 71e. Synteesin reaktiotuotteina saatiin para-

substituoituja kloori-2,3,5,6-terafluorobentseenejä (kuvat 42-44).10  

 

 

Kuva 42. Kloropentafluorobentseeni reagoi DBN:n (tai DBU:n) kanssa vedessä.10 

 

 

Kuva 43. TBD:llä muodostui uusi synteesituote 71c, TBD:n 4 korvatessa kaksi fluoriatomia.10 

 

 

71 I 71a 

71 

71c 

4 
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Kuva 44. MTBD:n reaktiossa muodostuu kaksi aminopropyylipiperimidonia 71d, 71e.10 

 

Brzezinski et al.10 väittävät, että N-emäkset ovat alhaita nukleofiilisyydessä, mutta erittäin 

emäksisiä. Rajoittava vaihe reaktiossa on superemäksen hydrolyysi. Esimerkiksi DBU:n 

hydrolyysi tapahtuu kahdessa vaiheessa, jotka molemmat ovat hitaita. Ensin muodostuu 

välituotteena hydroksyyliderivaatta ja sen jälkeen substituoitu N-(3-

aminopropyyli)kaprolaktaami.10 Osa tuotteista muodostuu suoraan nukleofiilisellä 

substituutiolla, mutta osa tuotteista muodostuu vasta emästen hydrolyysin jälkeen. 

Hydrolyysissä muodostuu amiineja, jotka ovat kovia nukleofiilejä.10 
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Näiden tuotteiden muodostumiselle on esitetty kahta erilaista reittiä.10 Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa amidiini hydrolysoituu ensin, jolloin muodostuu primaarinen amiini, joka reagoi 

edelleen nukleofiilinä. Toisessa vaihtoehdossa amidiini reagoi ensin nukleofiilisesti 

elektrofiilin kanssa. Reaktiossa muodostunut kationinen välituote reagoi veden kanssa 

muodostaen lopullisen tuotteen. Ensimmäinen reitti toteutuu, kun reaktiossa on mukana 

runsaasti vettä ja toinen tiettyjen elektrofiilien kanssa (kuva 45).9  

 

Kuva 45. DBN tai DBU reagoivat joko ensin veden tai elektrofiilin (E) kanssa.9 
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Mekanismi on samanlainen DBN:llä, DBU:lla ja MTBD:llä (kuva 46). Reaktio alkaa 

hydrolyysillä ja nukleofiilinen hyökkäys tapahtuu sen jälkeen. TBD:llä kondensoituminen 

tapahtuu bentsimidatsoli johdannaisen muodostumisen myötä.10 

 

 

Kuva 46. Reaktion mekanismi: MTBD reagoi ensin veden ja sitten pentafluoriklorobentseenin kanssa.10 
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Brzezinski et al.10 esittävät tutkimuksessaan MTBD:n reaktiolle toista vaihtoehtoista 

mekanismia. Tässä MTBD reagoi ensin nukleofiilinä ja hydrolyysi tapahtuu sen jälkeen (kuva 

47).  

 

Kuva 47. MTBD:n toinen vaihtoehtoinen mekanismi.10 
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Todennäköisesti Brzezinskin10 tiimin ensimmäinen ehdotus mekanismille on se, jolla reaktio 

tapahtuu.81 Ensin siis muodostuu MTBD:n (tai DBU:n) hydrolyysituote, joka reagoi edelleen 

Meisenheimer- kompleksiksi ja josta vetyfluoridin poisto saa aikaan tuotteen muodostumisen. 

Tämä käsitys sopii hyvin yhteen amidiinien ja guanidiinien ominaisuuksien kanssa, eli koska 

ne ovat herkkiä hydrolyysille, reagoivat ne ensin veden kanssa.81 

 

Substituoitu laktaami 1-fluoro-2-nitrobentseenillä ja tensideillä vedessä  

Lipshutzin89 ryhmä tutki nukleofiilisiä aromaattisia substituutioreaktiota (SNAr) ionittomilla 

tensideillä vedessä. He huomasivat käyttäessään DBU:ta kiteisen materiaalin liuottamiseen, että 

se osallistuikin reaktioon nukleofiilinä. Reaktiossa DBU:n rengas aukesi muodostaen 

laktaamin, jonka substituenttina oli nitrobentseeni 72a (kuva 48).89 Reaktiossa yhdisteen 72 

fluori korvautuu DBU:n hydrolyysituotteen kanssa. Ilmeisesti reaktio tapahtuu samalla 

mekanismilla kuin Brzezinskin tiimin aiempi reaktio.81 

 

 

Kuva 48. DBU toimii nukleofiilinä ja hajoaa substituoituneeksi laktaamiksi.89 Ionittomana tensidinä 

käytettiin TPGS-750-M.90 
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Bisyklisestä guanidiinista nitraatti typpihapolla, jatkoreaktiona hydrolyysi  

McKay ja Garmaise69 valmistivat nitraatin TBO:sta 61 typpihapolla. Reaktion tuotteena 

muodostunut nitraatti 73 hajoaa etanolissa refluksoitaessa 1-(β-nitroaminoetyyli)-2-

imidatsolidoneksi 73a.  

Etyylinitraatin muodostumisessa on todennäköisesti tullut reaktioon vettä, joka saa aikaan 

hydrolyysituotteen 73a (kuva 49). Tätä reaktiotuotetta tosin ei saatu eristettyä seoksesta. 

McKay ja Garmaise69 kokeilivat samaa reaktiota suolamuodossa olevalle TBO:n 

nitraattituotteelle. Kun sitä refluksoitiin etanolissa, muodostuikin kokonaan uusi tuote 73b.69 

 

 

 

Kuva 49. TBO:n reaktio typpihapolla ja etikkahappoanhydridillä, jatkoreaktiona hajoamisreaktio 

etanolissa.69 

 

McKay ja Kreling91 nitrasivat muita bisyklisiä guanidiineja, jotka olivat TBN, TBD ja TBU. 

Näiden kaikkien kolmen nitroyhdisteet osoittautuivat etanolissa refluksoitaessa paljon 

vakaammiksi kuin TBO:n. Ne eivät hajonneet, vaikka niitä refluksoitiin 2,5 tuntia 

absoluuttisessa etanolissa.91  
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McKayn92 ryhmän tutkimuksessa TBO:n nitraattisuolaa 73c käsiteltiin natriumhydroksidilla ja 

sen jälkeen suolahapolla, jolloin yhdiste hajosi samalla tavalla kuin alkoholin kanssa. 

Vesiliuoksessa muodostui hieman erilainen tuote, joka voitiin kuitenkin emäs-happokäsittelyllä 

muuntaa samanlaiseksi yhdisteeksi 73a (kuva 50).92
 

 

 

 

Kuva 50. TBO-nitraatin hydrolyysi.92 

 

Mckay et al.92 huomasivat, että TBO:n nitraattisuola on reaktiivinen veden ja alkoholien kanssa. 

He painottivat, että asia on tärkeä huomioida synteesin eristys- ja puhdistusvaiheessa.92 
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6 SUPEREMÄSTEN REAKTIOT 

Bisyklisten amidiinien DBU:n ja DBN:n käyttökelpoisuus Brønsted emäksinä huomattiin jo 

1960-luvulla. Aluksi niitä käytettiinkin synteeseissä voimakkaina emäksinä, eikä niiden uskottu 

voivan toimia nukleofiilisesti. Vähitellen niiden huomattiin toimivan reaktioissa myös 

nukleofiilinä ja kaksoisroolissa, sekä emäksenä että nukleofiilinä.74 Työssä esitetyt 

elektrofiiliset ja nukleofiiliset reaktiot on koottu tiivistelmäksi kuvaan 51. 

 

 

 

Kuva 51. Superemäkset amidiinit ja guanidiinit voivat toimia monenlaisissa reaktioissa erilaisissa 

rooleissa: elektrofiilinä (a ja b), kaksoisroolissa (c) ja nukleofiilinä (d - j). 
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6.1 Elektrofiiliset reaktiot 

Ensimmäisinä bisyklisiä amidiineja käyttivät Oediger ja Möller3, jotka huomasivat, että 

nukleofiilisyyden puutteen vuoksi superemäksiä voidaan käyttää reaktioissa protonin 

vastaanottajana.3 

6.1.1 Alkeenien valmistus 

Orgaanisessa kemiassa E2-eliminaatio on tärkeä reaktio kaksoissidosten muodostamiseen. 

Reaktiossa muodostuu termodynaamisia ja kineettisiä tuotteita (regioselektiivisyys) (kuva 52) 

ja joissain tapauksissa geometrisiä isomeereja (stereoselektiivisyys). Joistain yhdisteistä 

alkeenien valmistus on haastavaa, erityisesti sekundaarisista ja tertiäärisistä yhdisteistä on ollut 

vaikeaa valmistaa alkeeneja. Reaktioissa on kokeiltu erilaisia emäksiä ja liuottimia, jotta 

saataisiin selville, miten ne vaikuttavat tuotteiden muodostumiseen.93  

 

 

Kuva 52. Alkeenien eliminaatioreaktiossa muodostuu kineettisiä ja termodynaamisia tuotteita 

(Hofmann ja Zaitsev-tuotteita).93 

 

Alkeeni dehydrohalogenaatiolla alkyylihalideista  

Oediger ja Möller3 keksivät hyödyntää emäksinä bisyklisiä amidiineja. He kuvasivat DBN:n ja 

DBU:n kykyjä edistää sekundaaristen ja tertiääristen alkyylihalidien eliminaatioreaktioita. 

Tässä vetyhalidien eliminaatioreaktiossa muodostuu kaksoissidoksia. Hydrokloridi 

eliminoituu, kun alkyyliklorideja käsitellään vahvalla emäksellä.94  

DBU:n ja DBN:n ansiosta reaktiot tapahtuvat nopeasti alhaisessa lämpötilassa. Niiden kanssa 

synteesissä voidaan käyttää herkempiä yhdisteitä kuin esimerkiksi pyridiinin tai 

trietyyliamiinin kanssa. Lisäksi näillä bisyklisillä amidiineilla reaktiossa ei tapahdu kilpailevaa 

N-alkylaatiota.3 
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DBN on osoittautunut toimivaksi reagenssiksi A-vitamiiniasetaatin 74a valmistuksessa.95 DBN 

poistaa vetyhalidin yhdisteestä 74 muodostaen suoraan cis-kaksoissidoksen (kuva 53), eikä 

reaktiossa tapahdu uudelleenjärjestäytymisiä, mitä tapahtuu muissa reaktioissa.3 

 

Kuva 53. A-vitamiiniasetaatti. X on Cl tai Br. Halidin eliminaatio superemäksellä tuottaa cis-tuotteen.95 

 

Bisyklisten amidiinien käyttöä emäksenä vertailtiin reaktioissa, joissa alkeeneja valmistettiin 

bromoalkaaneista. Emäksenä voidaan käyttää sekä DBN:ä että DBU:ta. Saannot DBU:lla ovat 

kuitenkin jopa kaksinkertaisia verrattuna DBN:ään (taulukko 7).94 

 

* Isomeerien suhde 

 

 

Taulukko 7. Vertailu DBN ja DBU välillä alkeenien synteesissä.94 

Bromoalkaani 

 

Alkeeni DBN DBU 

4-bromoheptaani 3-hepteeni 60 91 

2-bromoheptaani 1- ja 2-hepteeni (1:4)* 36 78 

2-bromoktaani 1- ja 2-okteeni (1:4)* 40 84 

74 

74a 
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Wolkoff93 syvensi tietoa alkeenien muodostumisesta DBU:lla. Hänen mukaansa menetelmässä 

yhdistyvät regioselektiivisyys ja stereoselektiivisyys. Sekundaaristen ja tertiääristen bromidien 

poistaminen DBU:lla on hyvä menetelmä, sillä se tuottaa termodynaamisesti stabiilimpia 

tuotteita hyvällä saannolla ja trans/cis-isomeerien suhde on hyvä. Sekundaarisilla bromideilla 

substituoidumman ja vähemmän substituoituneen alkeenin suhteet olivat 9:1 

(termodynaaminen-tuote: kineettinen-tuote). Tertiääristen bromidien osalta vastaavat suhteet 

olivat avoketjuisilla 2-3:1 ja renkailla >6:1. Muita etuja bisyklisten amidiinien käytössä 

synteesissä ovat korkeat saannot ja helppo eristämismenettely.93 

 

Alkeeni sulfonihapon eliminaatiolla 

Sulfonihappo toimii alkyylihalidien tapaan alkeenien muodostuksessa. Kaksoissidos voidaan 

tehdä eliminoimalla sulfonihappo molekyylistä bisyklisillä amidiineilla (kuva 54). 

Sulfonihappoesteriä, 3-tosyloksyheksa-1,5-diyyniä 75 käsitellään eetterissä ylimäärällä 

DBN:ä, jolloin saadaan sekä cis-, 75a että trans- 75b heks-3-eeni-1,5-diyyni suhteella 40:60. 

Myös DBU toimii tässä reaktiossa.96 

 

 

Kuva 54. DBN eliminoi sulfonihapon, tuotesuhteena saadaan cis- ja trans-isomeereja.96 
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Asetyleeni dibromoalkeenin eliminoinnilla 

Superemäkset voivat reagoida reaktioissa kahdella tavalla, ne voivat toimia emäksenä, mutta 

reagoivat lisäksi nukleofiilinä. Morri et al.97 kiinnostuivat tutkimaan DBU:n kaksoisroolia 

reaktioissa. He tutkivat DBU:n käyttäytymistä terminaalisten aryyli- ja styryyliasetyleenien 

synteesissä.97 

Geminaalisesta dibromoalkeenista 76a saadaan terminaalinen aryyli- tai styryyliasetyleeni. 76. 

DBU reagoi reaktiossa kaksoisroolissa, sekä emäksenä, että nukleofiilinä. Prosessi tapahtuu 

yhdessä vaiheessa ja siihen liittyy eliminointi, polaarisuuden vaihto ja protonointi. Reaktion 

mekanismi on esitetty kuvassa (kuva 55).97 

 

 

 

Kuva 55.  Reaktiomekanismi. 1-bromoalkyynista saadaan asetylidi orgaanisen emäksen DBU:n 

ansiosta.97 

 

Asetyleenin valmistus käyttämällä DBU:ta on helppo reaktio, joka voidaan tehdä 

huoneenlämmössä. Menetelmän muita etuja ovat puhdistusprosessia vaikeuttavien reagenssien, 

kuten fosfiinin poisjäänti. Tuote saadaan puhtaana, joten sitä ei tarvitse puhdistaa esimerkiksi 

kromatografialla. DBU on myös turvallisempi reagenssi kuin aiemmin käytetyt pyroforiset 

reagenssit.97  

76 

76a 2 
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6.2 Nukleofiiliset reaktiot 

Bisyklisten amidiinien nukleofiilinen käyttäytyminen selvisi vähitellen. Ensimmäiset tutkijat, 

jotka pystyivät varmasti osoittamaan yhdisteiden nukleofiilisen luonteen, olivat Bertrandin 

ryhmä.11 

6.2.1 Suolan muodostus 

Bertrandin ryhmä11 huomasi, että sekä DBU että DBN 1 reagoivat kloorifosfaanien kanssa 

muodostaen kloridisuoloja 77, joissa kationeina on fosfaaneja (kuva 56). Kationinen fosfaani 

voidaan karakterisoida, kun sen kloridivastaionit vaihdetaan heksafluorofosfaatti-ioneiksi. 

Anioninvaihto KPF6: n kanssa tuotti suolat 77a kiteisessä muodossa ja ne analysoitiin 

röntgenkristallografialla. Analyysi osoitti, että kationisen fosfaanin molemmat amidiinisidokset 

ovat yhtä pitkät, joka viittaa siihen, että positiivinen varaus delokalisoituu molempiin 

typpiatomeihin. Tästä voidaan päätellä, että DBN ja DBU toimivat reaktiossa nukleofiileinä.11 

 

 

 

Kuva 56. Klorobis(diisopropyyliamino)fosfaani ja DBN ovat tasapainossa kationisten fosfaanien 

kanssa dikloorimetaaniliuoksessa. Tasapaino siirretään kohti tuotteita joko vaihtamalla kloridi-ionit 

heksafluorofosfaatti-ioneiksi tai käyttämällä asetonitriililiuosta.11 

 

77 1 
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Suolasulaa voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa sen erityisten ominaisuuksien ansiosta. 

Proottiset ioniset nesteet koostuvat kationista ja anionista. Kationina on superemäs, ja anionina 

esimerkiksi karboksyylihappo. Sekä amidiini että guanidiini emäksiä voidaan käyttää ionisten 

nesteiden valmistukseen.1 

Gao et al.98 valmistivat ionisen nesteen 1,1,3,3-tetrametyyliguanidiinista (TMG) ja eri hapoista, 

kuten trifluorietikkahaposta. Ionista nestettä käytettiin bentsaldehydin, aniliinin ja asetofenonin 

Mannichin reaktion liuottimena. Tutkijoiden mielestä sillä voidaan korvata orgaanisia 

liuottimia erilaissa reaktioissa ja erottelussa. Lisäetuna tässä reaktiossa on liuottimen 

kierrätettävyys.98 

King et al.12 kehittivät ionisen nesteen TMG:stä selluloosan liuottamiseen. 

Karboksyylihappoina käytettiin muurahais-, etikka- ja propionihappoa. Liuotusprosessissa 

käytetty neste voidaan kierrättää tislaamalla.12 

Martins et al.99 vertailivat MTBD ja MTBN guanidiineista valmistettuja ionisia nesteitä. 

Molemmat ovat osoittautuneet suhteellisen stabiileiksi vedessä. Tutkimuksessa huomattiin 

niiden sulamispisteen eroavan 60 asteella. [MTBDH][OAc]:n sulamislämpötila oli korkeampi, 

348,9 K. Tämä ero johtuu siitä, että [MTBDH][OAc] on puhdas aine, mutta [MTBNH][OAc] 

on kahden isomeerin seos. Seoksilla sulamispiste on usein alhaisempi.99 

MTBN ioninen neste valmistettiin MTBN seoksesta, jossa sen isomeerit 52b ja 52a ovat 

suhteessa 4:3. Tällöin ioninen nestekin koostuu isomeerien seoksesta 78b ja 78a (kuva 57).99 

 

Kuva 57. MTBN:llä on kaksi isomeeria, joiden suhde on 4:3.99  

52b 

78b 

52a 
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6.2.2 Asylointi 

Hedrickin ja Waymouthin20 ryhmä kehittivät bisyklisten guanidiinien asylointia ja 

onnistuivatkin TBD:n asyloinnissa. TBD:n 4 annettiin reagoida vinyyliasetaatin kanssa 

stoikiometrialla 1:1, jolloin muodostui neutraali ja vakaa N-asetyyli-TBD 79 sekä asetaldehydi 

(kuva 58).20 Myös TBO voidaan asyloida vinyyliasetaatilla2. Molemmilla guanidiineilla, sekä 

TBD:llä, että TBO:lla on kaksi helposti saatavilla olevaa typpiatomia.100 

 

 

Kuva 58. TBD voidaan asyloida vinyyliasetaatilla.20 

 

MTBD:n asyloinnissa muodostuu ioninen neste 

MTBD:stä 5 voidaan valmistaa ioninen neste. MTBD:n asylointi voidaan tehdä etikkahapolla 

inertissä ympäristössä (kuva 59).1 MTBD:stä valmistetun ionisen nesteen [MTBDH][OAc] 67 

etuna on kierrätettävyys sen stabiilisuuden ansiosta.1 

 

 

Kuva 59. MTBD ja etikkahappo muodostavat ionisen nesteen.1 

 

 

4 79 

5 67 
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Vaihtoesteröinti 

Hedrickin ja Waymouthin20 ryhmä huomasi myös, että asyloidulla TBD:llä 79 voidaan tehdä 

vaihtoesteröinti. Kun asyloituun TBD:hen lisättiin betsyylialkoholia, muodostui esteri; 

bentsyyliasetaatti 79a (kuva 60). Tämä täydentää katalysoituja transesteröintireaktioita, sillä 

TBD saatiin regeneroitua reaktiossa. Se voi myös merkitä, että TBD saattaa toimia reaktioissa 

muutenkin kuin vain emäskatalyyttinä.20 

 

Kuva 60. Vaihtoesteröinti asyloidulla TBD:llä ja ylimäärällä alkoholia.20 

 

TBD:n reaktiivisuutta selvitettiin tekemällä sillä ja laktoneilla lisätutkimuksia.20, 101 Nämä 

tutkimukset viittaavat uudenlaiseen mekanismiin esteröinnissä, johon ehdotettiin kahta 

vaihtoehtoa. Ensimmäiseen mekanismiin sisältyy ensin TBD:n asylointi laktonilla, jonka 

jälkeen asyloitunut TBD liittyy alkoholiin. Toinen vaihtoehto mekanismille on se, että TBD 

toimii samanaikaisesti sekä elektrofiilinä että nukleofiilinä. TBD toimii vetysidoksen 

luovuttajana N-H-sidoksessa ja vetysidoksen vastaanottajana alkoholin hydroksyylisessä 

protonissa.20, 101 Todennäköisesti mekanismi on jälkimmäinen, sillä sitä tukevat eri 

kirjallisuusraportit kaksifunktionaalisten tiourea-amiinin ja TBD:n katalysoimista 

reaktioista.100 MTBD ja DBU toimivat transesteröinnissä alkoholin kanssa eri mekanismilla 

kuin TBD, niillä asyyliryhmä saattaa siirtyä suoraan eri alkoholien välillä.101  

 

  

79 79a 4 
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6.2.3 Alkylointi 

TBD:n alkylointi voidaan tehdä alkyylijohdannaisilla. Helminen et al.1 ovat kehittäneet 

TBD:lle edullisen synteesin MTBD:ksi, joka voidaan edelleen syntetisoida ioniseksi nesteeksi.  

TBD voidaan alkyloida alkyylikarbonaatilla, alkyylihalidilla, alkyylisulfaatilla, 

alkyylisulfonaatilla tai alkyylifosfonaatilla. Liuottimena voidaan käyttää esimerkiksi tolueenia. 

Kun TBD:n 4 annetaan reagoida metyylikarbonaatin tai metyylihalidin kanssa, saadaan MTBD 

5 (kuva 61).1  

 

Kuva 61. MTBD:n synteesi TBD:stä, DMC on dimetyylikarbonaatti.1 

 

Etyleenioksidilla vinyyliryhmä 

McKay ja Garmaise69 onnistuivat lisäämään vinyyliryhmän bisykliseen guanidiiniin. TBO 61 

reagoi ensin etyleenioksidin kanssa, jonka jälkeen 80b klooraus tionyylikloridilla ja 

dehydrohalogenaatio kaliumhydroksidilla antavat tuotteena TBO:n vinyyliryhmällä 80 (kuva 

62).69 

 

Kuva 62. Etyleenioksidi liittyy TBO:hon, kloorauksen ja dehydrohalogenaation jälkeen saadaan 

vinyylisubstituentti TBO:hon.69

4 5 

61 
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6.2.4 Rengasrakenteiden lisäys  

Rengasrakenteita isosyanaatin Michael-additiolla 

Bisyklisiä amidiineja voidaan käyttää renkaiden muodostukseen. Richter102 huomasi, että 

aryylisten isosyanaattien 81a kanssa reagoidessaan DBN 1 tuottaa kolme rengasrakennetta 

sisältävän molekyylin 81 (kuva 63).102 

 

Kuva 63. Fenyyli-isosyanaattia tai 4-klorofenyyli-isosyanaattia kuluu reaktiossa kaksi ekvivalenttia 

suhteessa yhteen DBN:ään.102 

 

DBU:n ja isosyanaatin reaktio tapahtuu bentseeniliuoksessa Michael-additiolla. Muzart esittää 

mekanismiksi DBU:n nukleofiilistä hyökkäystä isosyanaattiin, joka edelleen reagoi toisen 

isosyanaattimolekyylin kanssa (kuva 64).81  

 

 

Kuva 64. DBU:n ja isosyanaatin reaktion mekanismi.81 

 

1 

81 81a 
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Rengasrakenteita 1-halosyklopropaani-1,2-diesterin dehydrohalogenaatiolla 

McCoy ja Mai103 käyttivät DBU:ta 2 syklopropaanidiesterin 82a  dehydrohalogenaatio-

reaktiossa huomaten sen nukleofiilisen käyttäytymisen. Reaktiossa muodostuu nelirenkainen 

molekyyli 82 1-halosyklopropaani-1,2-diesterillä ja ylimäärällä DBU:ta (kuva 65). McCoy ja 

Mai epäilevät, että myös DBN toimii samalla tavalla.103  

 

Kuva 65. 1-halosyklopropaani-1,2-diesteri reagoi DBU:n kanssa muodostaen neljä rengasrakennetta 

sisältävän molekyylin.103 
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6.3 Nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys 

Moodapelly et al.104 selvittivät superemästen erikoista nukleofiilisyys ja ei-nukleofiilisyys 

ominaisuutta tutkimalla DBU:n käyttäytymistä erilaisissa liuoksissa. He olettivat, että koska 

DBU on hyvä protonin vastaanottaja, se voitaisiinkin muuttaa heikoksi emäkseksi proottisen 

liuottimen avulla vähentäen samalla sen nukleofiilisyyttä. He onnistuivatkin tässä, 

nukleofiilinen typpi voidaan protonoida tai sitoa vetysidoksen avulla, jolloin se ei voi enää 

osallistua reaktioon nukleofiilinä (kuva 66).104 

 

Kuva 66. DBU:n reaktiivisuuden muutos proottisessa liuoksessa. 

 

Moodapelly et al.104 osoittivat, että proottiset liuottimet, kuten etanoli ja metanoli vähensivät 

DBU:n nukleofiilisyyttä. Tutkijat innostuivat jopa kokeilemaan tätä veden kanssa 

bromialkyyli-areenien synteesissä, joka onnistuikin hyvin. Hydratoitu DBU voi olla toimiva 

reagenssi myös muissa reaktioissa. Tutkijat kokeilivat myös DBN·H2O:ta ja TMG·H2O:ta, 

mutta ne eivät toimineet yhtä onnistuneesti kuin hydratoitu DBU.104 

Liuottimella voidaan vaikuttaa superemäksen käyttäytymiseen ja siten hyödyntää sitä erilaisissa 

synteeseissä tarpeen mukaan. Superemästen nukleofiilisyys myös vaihtelee, joten tarvittaessa 

voidaan reaktioon valita nukleofiilisesti reaktiivisin amidiini tai guanidiini. 



76 

 

Maji et al.105 vertailivat bisyklisten guanidiinien ja amidiinien nukleofiilisyyttä. Vertailussa 

mukana olivat superemäkset DBU, TBO, TBD ja MTBD. Näistä yhdisteistä TBD osoittautui 

nukleofiilisimmäksi, se oli 1 kertaa nukleofiilisempi kuin DBU ja 1,5 kertaa nukleofiilisempi 

kuin MTBD tai TBO.105 Amidiinit ja guanidiinit reagoivat erilaisten elektrofiilien kanssa, koska 

niillä on kaksi nukleofiilistä yksikköä, imiini- ja aminoryhmät.106 

Baidya ja Mayr107 tutkivat bisyklisten amidiinien ja 4-dimetyyliaminopyridiinin (DMAP) 

Lewis-emäksisyyttä ja nukleofililisyyttä. Näillä emäksillä Lewisin emäksisyys ja 

nukleofiilisyys kasvaa järjestyksessä: DMAP < DBU < DBN.107  
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7  YHTEENVETO 

Superemäksiä voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa synteeseissä Brønsted emäksenä ja 

nukleofiilinä.3 Niitä käytetään vahvoina emäksinä reaktioissa3 ja ne toimivat reaktioissa 

kaksoisroolissa, sekä emäksinä että nukleofiileinä.97 Emäksillä voidaan neutraloida reaktiossa 

syntyviä happoja ja niillä voidaan aktivoida reaktiota deprotonoinnin avulla.4  

Epäorgaanisia emäksiä kannattaa reaktioissa korvata orgaanisilla superemäksillä, sillä 

herkemmät yhdisteet kestävät niitä paremmin niiden mietouden ansiosta. Monilla 

superemäksillä on myös erinomainen liukoisuus orgaanisiin liuottimiin.5 

Superemästen valmistusta on onnistuttu kehittämään, reagensseina käytetään myrkyttömimpiä 

aineita ja synteesissä on vähemmän vaiheita. Hyvänä esimerkkinä on Helminen et al. kehittämä 

TBD:n valmistus happokatalysoidulla disyaanidiamidin ja bis(3-aminopropyyli)amiinin 

kondensaatiolla.1 

Superemäkset hajoavat hydrolyysissä.9 Ne myös reagoivat ilmassa olevan hiilidioksidin 

kanssa.76, 77 Tämä tulee huomioida sekä niiden säilytyksessä että synteesien teossa.  

Superemäkset hajoavat myös muissa kemiallisissa reaktioissa hydrolyysin lisäksi.9 

Nukleofiilisissä hajoamisreaktioissa bisyklisistä amidiineista muodostuu vastaavia 

laktaameja88 ja bisyklisistä guanidiineista vastaavia syklisiä ureoita10. Ionisilla nesteillä 

hydrolyysin jälkeen voi tapahtua jatkoreaktioita. [MTBD][OAc] hajoaa amiineiksi, joka on 

käänteinen reaktio, mutta se voi hajota myös amideiksi, joka on palautumaton reaktio.83 

Superemäksiä käytetään nykyään kasvavassa määrin ionisina nesteinä erilaisissa 

käyttötarkoituksissa. Tekstiiliteollisuus on alkanut hyödyntää niitä kuitujen valmistuksessa. 

Ioniset nesteet liuottavat selluloosaa, josta voidaan valmistaa kuituja.1 Ionisilla nesteillä 

valmistetut kuidut ovat kestävämmällä pohjalla valmistettuja kuin perinteiset, koska ioninen 

neste voidaan kierrättää prosessissa.1 Kierrätysmenetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi 

tislaamista.12, 108  

Hydrolyysiresistenttien superemästen kehittäminen on edelleen tärkeä tutkimustavoite, vaikka 

selluloosaan liuotukseen on löydetty toimivia liuottimia. Yleisesti ottaen guanidiini pohjaiset 

ovat kestävämpiä kuin amidiini pohjaiset, mutta DBU on osoittautunut lähes yhtä kestäväksi 

kuin MTBD.83 Hajoamiseen voidaan vaikuttaa happo-emäs suhteella, sillä hapon läsnäolo 

liuoksessa vähentää hajoamista.9, 83 Selluloosan liuotuksessa tosin hapon määrä ei voi olla suuri, 
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sillä happo ei ole selluloosaa liuottava.14 Ideaalin synteesin kehittämiseksi täytyykin löytää 

sopiva happo-emäs suhde ja sopivat kationit ja anionit ioniseksi nesteeksi.  

Kationin valinnan lisäksi myös anionin valinnalla on merkitystä. Voiteluaineiden 

kehittämisessä huomattiin, että mitä suurempi ero anionien ja kationien pKa arvoilla on, sitä 

parempi oli aineen lämpökestävyys.24 Lämpökestävyyttä siis kasvattaa hapon ja emäksen 

konjugaattihapon ΔpKa.24 Lämpökestävyyttä voisi tutkia myös kokeilemalla lisätä hapon 

määrää. Jos hapon määrä ei vaikuta synteesin onnistumiseen, voisi sitä varioida reaktioissa.  

Synteesin suunnittelussa kannattaa pohtia superemästen ominaisuuksia, sillä ne vaihtelevat 

niillä hieman. Reaktioon voidaan valita sopivin superemäs, kun eri asiat on huomioitu. 

Superemäksen valintaan vaikuttaa sen emäksisyys, nukleofiilisyys ja kestävyys. Emäksisyys 

liuoksessa ja nukleofiilisyys bisyklisillä guanidiineilla ja amidiineilla pienenee järjestyksessä 

TBD > MTBD > DBU.105, 28 

Superemästen käyttäytymiseen nukleofiilinä voidaan vaikuttaa, tämä onnistuu käyttämällä 

erilaisia liuottimia. Proottiset liuottimet vähentävät nukleofiilisyyttä104, ja tätä tietoa voidaan 

tarvittaessa hyödyntää eri synteeseissä. Proottisina liuottimina voidaan käyttää vettä, etanolia 

ja metanolia.104 

Orgaaniset superemäkset, amidiinit ja guanidiinit, ovat osoittautuneet monipuolisiksi 

reagensseiksi. Jo nyt niitä käytetään monissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, mutta niiden 

käyttö tulee varmasti vielä lisääntymään tulevaisuudessa. 
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II KOKEELLINEN OSA 

8 JOHDANTO 

Kokeellisessa osassa tutkittiin bisyklisiä guanidiineja. Tutkittavina yhdisteinä olivat 7-metyyli-

1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni (MTBD) ja 5-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.3.0]non-6-

eeni (MTBN). Kokeissa tutkittiin niiden hajoamisreaktioita ja eristettiin hajoamistuotteet 

puhtaina aineina.  

MTBD saatiin valmiina hydrolyysiseoksena. MTBD 5 hajoaa hydrolyysin vaikutuksesta 

kahdeksi isomeeriksi (5a ja 5b, kuva 67).9. Hajoamisessa muodostuneiden isomeerien suhde 

MTBD:llä oli 4:1. MTBD amiini 1:tä muodostuu enemmän, koska metylaatio stabiloi yhtä 

typpiryhmää.83 Tässä työssä näitä isomeereja kutsutaan nimillä MTBD amiini 1 ja amiini 2. 

MTBN:lle tehtiin hydrolyysireaktio ja tutkittiin siinä muodostuvia hajoamistuotteita. 

Oletuksena MTBN hajoamistuotteille oli, että se voi hajota jopa kuudeksi eri isomeeriksi (kuva 

71) , koska se itse koostuu kahdesta isomeerista 52a ja 52b99. Tutkimuksessa ilmeni, että se 

hajoaa pääosin kahdeksi isomeeriksi. MTBN:llä muodostuneiden amiinien suhde on 2,3:1 

(MTBN amiini 1:amiini 2). MTBN hajoamistuotteita kutsutaan nimillä MTBN amiini 1 52c ja 

amiini 2 52d. 

Molempien guanidiinien hajoamistuotteista, amiineista, valmistettiin amidit. Amiinien 

derivatisointi amideiksi varmistaa niiden rakenteen määrityksen. On myös tärkeää tietää, 

millaiset tuotteet amiineista asyloinnissa muodostuu, jotta ne voidaan esimerkiksi selluloosan 

liuotusprosessissa erottaa. Superemäksestä valmistettu ioninen neste hydrolysoituu amiiniksi ja 

edelleen amidiksi.83 Ne voidaan erottaa seoksesta tislauksella tai kromatografialla.108  

Molempien amiinista 1 muodostuu asyloinnissa kaksi isomeeria, kun taas amiinista 2 

muodostuu yksi isomeeri. Näitä kutsutaan nimillä MTBD amidi 1 67c, 67d (kuva 68) ja MTBD 

amidi 2 67e (kuva 70), sekä MTBN amidi 1 83a, 83b  ja MTBN amidi 2 83c (kuva 72). 

MTBD amiinien tutkimuksessa tavoitteena oli eristää ne mahdollisimman puhtaina aineina. 

MTBD Amiini 1:n puhdistusmenetelmänä käytettiin uudelleenkiteytystä. Kiteytyksessä 

käytettiin eri sekoitussuhteita liuottimille kokeillen millä suhteella saadaan mahdollisimman 

puhdas aine ja paras saanto. MTBD amiini 2 eristettiin kromatografialla. Muut isomeerit, 

MTBN:n amiinit ja kaikki amidit eristettiin kromatografialla. 
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9 SYNTEESIT 

9.1 Yleistä  

Työssä käytetyt superemäkset MTBD ja MTBN on valmistettu Helsingin yliopistossa (Ilkka 

Kilpeläinen). MTBD on 7-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eeni ja MTBN on 5-

metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.3.0]non-6-eeni. 

Muut reagenssit ja liuottimet hankittiin yleisiltä valmistajilta; Sigma-Aldrich, VWR ja 

Honeywell. 

Tuotteiden puhdistus tehtiin SiO2 flash kromatografian avulla (40–63 μm). Eluenttiliuoksena 

käytettiin dikloorimetaania ja metanolia, näiden lisäksi amideilla käytettiin trietyyliamiinia. 

Yhdisteiden erottumista seurattiin ohutlevykromatografialla (TLC). Yhdisteiden 

havaitsemiseen TLC-levyllä käytettiin värjäysmenetelmää ninhydriini- tai 

kaliumpermanganaattiliuoksella.  

Rakenteiden analyysit ja puhtauden määritykset tehtiin Bruker 400 ja 500 MHz NMR-

spektrometrillä. Liuottimena käytettiin DMSO-d6:ta, jonka kemialliset siirtymät ovat: 1H-NMR 

δ 2,6 ja 13C-NMR δ 43,5 ppm109. Spektrit käsiteltiin TopSpin- ja MestReNova-ohjelmilla.  

Rakenteen analyysi tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla. 

Puhtauden määritys tehtiin 1H-NMR-spektroskopialla laskemalla isomeerien tai 

epäpuhtauksien siirtymien integraalien välinen erotus.  
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9.2 7-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eenin synteesit 

9.2.1 Hydrolyysituotteiden eristäminen 

MTBD 5 hajoaa hydrolyysissä kahdeksi isomeeriksi, jotka ovat MTBD amiini 1 5b ja MTBD 

amiini 2 5a (kuva 67).9 MTBD:n hydrolyysissä muodostuneet amiinit puhdistettiin 5b 

uudelleenkiteyttämällä ja 5a kromatografialla. 

 

Kuva 67. MTBD:n hydrolyysin kaksi isomeeria, MTBD amiini 1 ja amiini 2. 

 

MTBD amiini 1:n puhdistus 

MTBD amiini 1:n 5b kokeellisen työn tavoitteena oli eristää se mahdollisimman puhtaana 

aineena. Työssä selvitettiin, millaisilla olosuhteilla siitä saadaan eristettyä puhtain muoto 

uudelleenkiteytyksessä. Kokeessa kokeiltiin erilaisia massaprosenttiosuuksia 

hydrolyysiseoksesta ja liuottimien välisiä suhteita. Massaprosentteina käytettiin 5 m-%, 10 m-

% ja 15 m-%. Liuottimina käytettiin tolueenia ja sykloheksaania. Liuottimien suhteiden 

vaihteluväli oli 20/80–80/20. 

Uudelleenkiteytys tehtiin refluksointilaitteistolla. Raakatuote (2,5 g) punnittiin kolviin ja 

lisättiin tolueeni (7,5 ml) ja sykloheksaani (17,5 ml). Seosta refluksoitiin, ja jätettiin jäähtymään 

hitaasti huoneenlämpöön. Seos siirrettiin 24 tunnin kuluttua jääkaappiin jatkamaan 

kiteytymistä. 

Liuos dekantoitiin toiseen kolviin kolvista, jossa kiteet olivat. Kiteet pestiin kylmällä 

liuotinseoksella (2 ml). Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella. Kiteet kuivattiin 

öljypumpulla vakuumissa. MTBN amiini 1 oli valkoinen kiinteä aine. Saannot vaihtelivat 

riippuen liuottimien suhteista. Dekantoinnista jäi liuos, jossa oli amiinien isomeerien seos. 

5 

5b 5a 
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Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella ja väritön öljymäinen jäännös kuivattiin 

vakuumissa.  

Rakenteen määritys tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla 

käyttäen liuottimena DMSO-d6:ta  ja tuloksia verrattiin kirjallisuuteen.109 Puhtauden määritys 

tehtiin 1H-NMR-spektroskopian avulla. Määrityksessä vertailtiin kahden isomeerin 

integraaleja. Analyysin mukaan MTBD amiini 1:n eristäminen onnistui ja sille laskettiin 

puhtausprosentit. Saanto- ja puhtausprosentit kohdassa tulokset ja niiden tarkastelu. Spektrit 

tulkintoineen liitteenä. 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.10 (s, 1H), 3.24–3.12 (m, 4H), 3.08 (td, 2H), 2.38 (t, 2H), 

2.23 (s, 3H), 1.77 (p, 2H), 1.54 (p, 2H). 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 155.34, 48.77, 44.84, 44.35, 39.69, 36.17, 27.27, 22.07. 

 

MTBD amiini 2:n puhdistus 

MTBD:n amiinien kahden isomeerin seos jäi kiteytyksessä liuotin kolviin, joten amiini 2:ta ei 

voitu puhdistaa tällä menetelmällä. MTBD Amiini 2 5a puhdistettiin kromatografialla. 

MTBD Amiini 2  eristettiin SiO2 flash kromatografian avulla. Kolonni pakattiin silikageelillä 

(40–63 μm) ja liuoksella, jossa oli 1 % trietyyliamiinia dikloorimetaanissa. Eluenttiliuoksena 

käytettiin dikloorimetaani:metanoli:trietyyliamiini liuosta. Eluointi tehtiin gradienttina (20:1–

0:100 dikloorimetaani:metanoli, joissa oli 1 % trietyyliamiinia). 

Amiinien erottumista seurattiin ohutlevykromatografialla (TLC), jonka eluenttina oli 

dikloorimetaani:metanoli:trietyyliamiini, 8:2:0,01. Amiini ei ole UV-aktiivinen, joten sen 

havaitsemiseen TLC-levyllä käytettiin värjäysmenetelmää ninhydriini-liuoksella. Ninhydriini-

liuos valmistettiin liuottamalla ninhydridiä (1 g) liuokseen, jossa oli etanolia (100 ml) ja 

etikkahappoa (7 ml). 

Erottuneet isomeerit siirrettiin liuoksissaan koeputkista kolveihin ja liuottimet haihdutettiin 

pyöröhaihduttimella. Tuote eristettiin värittömänä öljynä. Saanto 5 %, puhtaus 99,5 %. 

Rakenteen ja puhtauden määritys tehtiin kuten MTBD amiini 1:n kanssa. Analyysin mukaan 

tuotteen eristäminen onnistui. Puhtausprosentti laskettiin kahden isomeerin integraaleista. 

Spektrit tulkintoineen liitteenä. 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 3.24 (t,2H), 3.21–3.13 (m, 4H), 2.76 (s, 3H), 2.50–2.44 (m, 

2H), 1.85 (p, 2H), 1.48 (p, 2H). 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 155.58, 47.33, 45.14, 44.45, 38.68, 35.21, 30.87, 21.92. 

 

9.2.2 Hydrolyysituotteiden synteesi amideiksi 

Kokeellisen työn tavoitteena oli kehittää synteesi amidien valmistamiseksi amiineista. MTBD:n 

hydrolyysireaktiossa muodostuneista amiineista syntetisoitiin amidijohdokset. 

Amiinien derivatisointi amideiksi helpottaa niiden rakenteen määrittämistä, sillä amidien 

puhdistus on yleensä helppoa kromatografian avulla. Tietoa muodostuneiden amidien 

rakenteesta voidaan hyödyntää muissa synteeseissä, esimerkiksi selluloosan liuotusprosessissa. 

Ionisen nesteen, [MTBD][OAc] hajoamisessa muodostuu pieniä määriä amideja.83 Kun niiden 

rakenne tiedetään, ne voidaan tunnistaa ja eristää seoksesta.  

Työssä kokeiltiin erilaisia asyloivia aineita amidijohdosten 67c, 67d syntetisoinneissa. 

Asylointireagensseina käytettiin etikkahappoanhydridiä (kuva 68), isopropenyyliasetaattia ja 

vinyyliasetaattia (kuva 69). Liuottimina etikkahappoanhydridin kanssa kokeiltiin 

dietyylieetteriä pyridiinin kanssa ja ilman, dikloorimetaania sekä vettä. Isopropenyyliasetaatti 

toimi sekä asyloivana reagenssina, että liuottimena reaktiossa. Vinyyliasetaatin kanssa 

liuottimena käytettiin tetradydrofuraania. 

 

MTBD amidi 1:n valmistus etikkahappoanhydridillä 

 

 

 

 

Kuva 68. MTBD amiini 1:n 5b ja etikkahappoanhydridin reaktiossa muodostuu MTBD amidi 1:n kaksi 

isomeeria 67c, 67d ja etikkahappoa. 

5b 

67c 67d 
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MTBD amiini 1 (0,98 g, 5,8 mmol) punnittiin kaksikaulakolviin, johon lisättiin dietyylieetteriä 

(15 ml). Liuokseen lisättiin varovasti tipoittain etikkahappoanhydridiä (0,66 ml, 7 mmol) 

samalla sekoittaen, koska reaktio on eksoterminen. Reaktiota seurattiin 1H-NMR:n avulla 30 

minuutin välein, reaktioaika oli 30 min. Reaktion sammuttamiseksi seokseen lisättiin etanolia 

(15 ml). Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella. Raakatuotteen saanto 77 % (1,4 g). 

Raakatuote liuotettiin dikloorimetaaniin (50 ml) ja siirrettiin erotussuppiloon. Liuokseen 

lisättiin kylläistä kaliumkarbonaattiliuosta (50 ml) ja uutettiin dikloorimetaanilla. Vesifaasit 

pestiin dikloorimetaanilla. Orgaaniset faasit yhdistettiin ja kuivattiin natriumsulfaatilla. 

Kuivausaine suodatettiin pois. Liuotin haihdutettiin pyöröhaihduttimella. Saanto 43 % (0,8 g). 

 

MTBD amidi 1:n valmistus vinyyliasetaatilla 

 

 

Kuva 69. MTBD amiini 1 5b ja vinyyliasetaatin reaktiossa muodostuu MTBD amidi 1:n kaksi isomeeria 

67c, 67d ja vinyylialkoholi. 

 

Amiini 1 (0,99 g, 5,8 mmol) punnittiin kaksikaulakolviin, johon lisättiin tetrahydrofuraania (15 

ml). Tämän jälkeen vinyyliasetaatti (2,15 ml, 23,4 mmol) lisättiin tipoittain seokseen 

sekoituksessa. Lisäyksen jälkeen seosta lämmitettiin refluksointilaitteistossa, hauteen lämpötila 

60 °C. Reaktiota seurattiin 1H-NMR:n avulla aluksi tunnin välein. Amidijohdokset 

muodostuivat hitaasti, joten reaktio jätettiin refluksoimaan yön yli. Liuottimet haihdutettiin 

pyöröhaihduttimella. Saanto 66 % (1,2 g). 

67c 67d 

5b 
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Rakenteen määritys tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla 

käyttäen liuottimena DMSO-d6:ta. Reaktiossa muodostui kaksi isomeeria. Spektrit 

tulkintoineen liitteenä. 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6.16 (s, 1H), 6.11 (s, 1H), 3.26–3.11 (m, 16H), 2.93 (s, 3H), 

2.77 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.95 (s, 3H), 1.78 (h, 4H), 1.68 (p, 2H), 1.58 (q, 2H). 

13C-HMR (126 MHz, DMSO): δ 169.35, 169.10, 155.32, 155.23, 47.68, 44.79, 44.76, 44.40, 

44.24, 43.89, 39.94, 39.78, 35.51, 32.40, 26.18, 25.27, 22.09, 22.07, 21.69, 21.00. 

 

MTBD amidi 2:n valmistus vinyyliasetaatilla 

MTBD amidi 2 67e valmistettiin vinyyliasetaatilla (kuva 70). Amidit valmistettiin kiteytyksestä 

jääneestä seoksesta, jossa oli molempia MTBD amiinien isomeereja. 

 

Kuva 70. MTBD amiini 2:n 5a ja vinyyliasetaatin reaktioyhtälö. Tuotteeksi muodostui 67e. 

 

 

Amiini-isomeerien 5a, 5b seos (1,47 g, 8,58 mmol) punnittiin kaksikaulakolviin, johon lisättiin 

tetrahydrofuraania (15 ml) ja tämän jälkeen vinyyliasetaatti (2,15 ml, 23,4 mmol) tipoittain. 

Lisäyksen jälkeen seosta lämmitettiin refluksointilaitteistossa (hauteen lämpötila 60 °C). 

Reaktiota seurattiin 1H-NMR:n avulla aluksi tunnin välein. Amidijohdokset muodostuivat 

hitaasti, joten reaktio jätettiin refluksoimaan yön yli. Reaktioaika oli 17 tuntia. Liuottimet 

haihdutettiin pyöröhaihduttimella. Reaktiossa muodostui amidien seos, jossa oli amidi 2 67e ja 

amidi 1:n kaksi isomeeria 67c, 67d. Saanto 44,8 % (0,9 g). Amidi 2 puhdistettiin 

kromatografialla. 

 

5a 

67e 
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MTBD amidi 2 puhdistus 

Amidi 2 67e eristettiin flash-kromatografialla. Kolonni pakattiin silikageelillä (40–63 μm) ja 

dikloorimetaanilla. Eluenttiliuoksena käytettiin dikloorimetaani:metanoli seosta. Eluointi 

tehtiin gradienttina (40:1–5:1). 

Amidien erottumista seurattiin ohutlevykromatografialla (TLC), jonka eluenttina oli 

dikloorimetaani:metanoli, 8:2. Amidi ei näy UV-valossa, joten sen havaitsemiseen TLC-levyllä 

käytettiin värjäysmenetelmää kaliumpermanganaattiliuoksella. Kaliumpermanganaattiliuos 

valmistettiin liuottamalla kaliumpermanganaattia (0,75 g) ja kaliumkarbonaattia (5 g) 

liuokseen, jossa oli 2 M natriumhydroksidia (0,75 ml) vedessä (100 ml). 

Erottuneet amidit siirrettiin liuoksissaan koeputkista kolveihin. Liuottimet haihdutettiin 

pyöröhaihduttimella. MTBD amidi 2 eristettiin kellertävänä öljynä. Saanto 20,2 % (0,37 g), 

puhtaus  98,6 %. MTBD amidi 1:n kaksi isomeeria eivät erottuneet toisistaan kromatografialla. 

Rakenteen määritys tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla, 

liuottimena oli DMSO-d6.  

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 7.76 (s, 1H), 3.18 (td, 6H), 3.02 – 2.94 (m, 2H), 2.76 (s, 3H), 

1.85 (p, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.53 (p, 2H). 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 168.83, 155.49, 47.29, 45.37, 45.06, 36.21, 35.15, 27.58, 

22.66, 21.92. 
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9.3 5-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo-[4.3.0]non-6-eenin synteesit 

 

9.3.1 5-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo-[4.3.0]non-6-eenin hydrolyysi 

Synteesissä tutkittiin bisyklisen guanidiinin, MTBN:n hydrolyysissä muodostuvia 

hajoamistuotteita. Oletuksena oli, että MTBN voi hajota kuudeksi eri isomeeriksi 52c – 52h 

(kuva 71), koska MTBN koostuu kahdesta isomeerista 52b ja 52a99. 

 

Kuva 71. MTBN:n hydrolyysissä voi muodostua erilaisia isomeereja.  

Hydrolyysi tehtiin refluksointilaitteistossa. MTBN (100 g, 0,718 mol) punnittiin kolviin (500 

ml), johon lisättiin vesi (129,4 g, 7,184 mol). Seosta lämmitettiin hauteessa, lämpötila 90 °C ja 

sekoitettiin 24 tuntia argonin alla. MTBN:n hajoamista ja tuotteiden muodostumista seurattiin 

1H-NMR-avulla aluksi tunnin välein ja lopuksi vuorokauden kuluttua. 

Vesi haihdutettiin pyöröhaihduttimella (hauteen lämpötila 90 °C). Loput vesimäärät 

haihdutettiin vakuumiöljypumpulla. Haihdutus aloitettiin vakuumissa ilman lämpöä (1 tunti), 

jonka jälkeen vakuumia jatkettiin lämpöhauteessa (haude 80 °C) 6 tuntia. Tämän jälkeen seosta 

pidettiin vielä vakuumissa ja lämpöhauteessa yön yli (15 tuntia). Tuote oli kullanvaalea öljy. 

Saanto 96,66 % (109,17 g). 

Rakenteen analyysi tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla, 

jossa liuottimena oli DMSO-d6. Spektrit liitteenä.  

52b 52a 

52c 52d 

52e 52f 

52g 

52h 
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MTBN amiiniseos 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.26 (s, 1H), 3.33–3.25 (m, 2H), 3.25–3.16 (m, 6H), 3.13–2.99 

(m, 4H), 2.62 (s, 3H), 2.48 (t, 2H), 2.40 (t, 2H), 2.24 (s, 3H), 1.54 (m, 2H), 1.50–1.42 (m, 2H). 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 162.76, 161.57, 49.41, 45.14, 44.92, 41.64, 41.49, 40.49, 

39.44, 37.93, 36.65, 31.62, 31.47, 27.77. 

 

9.3.2 Hydrolyysituotteiden eristäminen 

MTBN hydrolyysissä muodostuneiden tuotteiden eristämiseksi kokeiltiin uudelleenkiteytystä, 

liuottimina käytettiin tolueenia ja sykloheksaania sekä dietyylieetteriä. Kokeissa ei 

muodostunut kiteitä. Tuotteiden eristäminen tehtiin kromatografialla. 

Hydrolyysituotteiden eristäminen kromatografialla 

MTBN amiinien eristämisessä käytettiin flash-kromatografiaa. Kolonni pakattiin silikageelillä 

(40–63 μm) ja liuoksella, jossa oli dikloorimetaanissa 1 % trietyyliamiinia. Eluenttiliuoksena 

käytettiin dikloorimetaani:metanoli:trietyyliamiini liuosta. Eluointi tehtiin gradienttina (20:1–

0:100 dikloorimetaani:metanoli, joissa oli 1 % trietyyliamiinia). Erottuneet amiinit siirrettiin 

liuoksissaan koeputkista kolveihin. Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella. 

Amiinien erottumisen seurannassa käytettiin ohutlevykromatografiaa (TLC), jonka eluenttina 

oli dikloorimetaani:metanoli:trietyyliamiini, 8:2:0,01. Amiinien havaitsemiseen TLC-levyllä 

käytettiin värjäysmenetelmää ninhydriiniliuoksella. 

Rakenteen ja puhtauden määritys tehtiin kuten MTBD amiini 1:n kanssa. Amiinit saatiin 

eristettyä puhtaina aineina. Saanto- ja puhtausprosentit kohdassa tulokset ja niiden tarkastelu. 

MTBN amiini 1: 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6,22 (s, 1H), 3,33–3,25 (m, 2H), 3,24–3,17 (m, 2H), 3,05 (t, 

2H), 2,43 (t, 2H), 2,25 (s, 3H), 1,54 (p, Hz, 2H). 

 
13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 162.26, 48.76, 44.42, 40.96, 37.42, 35.97, 27.10. 

 
MTBN amiini 2: 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 3.21 (s, 4H), 3.09 (t, 2H), 2.62 (s, 3H), 2.50 (m, 2H), 1.49 (p, 

2H). 

 
13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 161.09, 44.65, 41.96, 41.16, 38.79, 31.16, 30.65. 
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9.3.3 Hydrolyysituotteiden synteesi amideiksi 

MTBN amiinit 52c ja 52d syntetisoitiin amidijohdoksiksi aiemmin kehitetyllä amidien 

valmistusmenetelmällä. Amidit 83a, 83b ja 83c valmistettiin MTBN hydrolyysiseoksesta 

etikkahappoanhydridillä (kuva 72). 

 

 

Kuva 72. MTBN amiineista 52c ja 52d valmistettujen amidijohdosten 83a, 83b ja 83c synteesi. 

 

MTBN amidien synteesi 

MTBN hydrolyysiseos 52c, 52d (1,22 g, 7,76 mmol) punnittiin kaksikaulakolviin, johon 

lisättiin dietyylieetteriä (15 ml). Etikkahappoanhydridi (0,8 ml, 8,46 mmol) lisättiin varovasti 

tipoittain seokseen. Lisäyksen jälkeen seosta lämmitettiin refluksointilaitteistossa 2 tuntia, 

hauteen lämpötila 50 °C. Reaktiota seurattiin 1H-NMR:n avulla tunnin välein. Seokseen lisättiin 

etanolia (15 ml) reaktion sammuttamiseksi. Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella. 

Amidit liuotettiin dikloorimetaaniin (30 ml) ja siirrettiin erotussuppiloon, johon lisättiin 

kylläistä kaliumkarbonaattiliuosta (50 ml). Liuos uutettiin dikloorimetaanilla (50 ml). 

Vesifaasit pestiin dikloorimetaanilla (2 x 50 ml). Orgaaniset faasit yhdistettiin, kuivattiin 

natriumsulfaatilla ja suodatettiin kuivausaine pois. Liuotin haihdutettiin pyöröhaihduttimella. 

Raakatuotteen saanto 99 % (1,43 g). 

52c 52d 

83a 

83b 

83c 



90 

 

MTBN amidien puhdistus 

MTBN amidit puhdistettiin flash-kromatografialla gradientti-eluutiolla. Kolonni pakattiin 

kuten MTBD amidi 2:n synteesissä. Eluenttiliuoksena käytettiin dikloorimetaani:metanoli 

seosta.  

MTBN amidien erottumista seurattiin ohutlevykromatografialla (TLC), jonka eluenttina oli 

dikloorimetaani:metanoli, 8:2. Amidien havaitsemiseen TLC-levyllä käytettiin 

värjäysmenetelmää kaliumpermanganaattiliuoksella. 

Liuokset yhdistettiin koeputkista kolveihin. Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimella. 

Amidi 2 83c saatiin puhtaana aineena. Saanto 18 % ( 0,22 g), puhtaus  96 %. Amidi 1 muodosti 

kaksi isomeeria 83a, 83b. Nämä kaksi isomeeria erotettiin parina, saanto 18 % (0,22 g). 

Rakenteen määritys tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla. 

Liuottimena oli DMSO-d6. Spektrit liitteenä. 

MTBN amidi 1: 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.31 (s, 1H), 6.25 (s, 1H), 3.37–3.25 (m, 6H), 3.25–3.16 (m, 

6H), 3.07–2.95 (m, 4H), 2.94 (s, 3H), 2.78 (s, 3H), 1.97 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.68 (p, 2H), 1.59 

(p, 2H). 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): 169.46, 169.23, 162.33, 162.23, 48.07, 47.48, 44.52, 44.48, 

44.38, 40.85, 40.58, 37.44, 35.72, 32.44, 25.99, 25.22, 21.71, 21.03. 

 

MTBN amidi 2: 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 7.79 (s, 1H), 3.21 (s, 4H), 3.04 (t, 2H), 3.02 – 2.96 (m, 2H), 

2.63 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 1.54 (p, 2H). 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 168.95, 161.04, 44.62, 42.10, 41.64, 36.28, 31.11, 27.31, 

22.61. 
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10 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

10.1 7-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo[4.4.0]dek-5-eenin synteesit 

10.1.1 Hydrolyysituotteiden eristäminen 

MTBD amiinit tunnistettiin 1H-NMR-spektroskopian avulla. Selkeimpänä erona spektreissä 

näillä isomeereilla on metyyliryhmän signaali.109 MTBD amiini 1:n 5b CH3-ryhmän siirtymä 

on 2,23 ppm  ja MTBD amiini 2:n 5a CH3-ryhmän siirtymä on 2,76 ppm. Spektrit osoittavat, 

että isomeerit saatiin eristettyä (kuva 73). 

 

Kuva 73. MTBD hydrolyysiseoksen (ylin spektri) ja eristettyjen amiinien 1H-NMR-spektrit samassa 

kuvassa (amiini 1 5b keskellä ja amiini 2 5a alinna). MTBD amiini 1:n metyyliryhmän siirtymä on 2,23 

ppm ja amiini 2:n 2,76 ppm. Kuvassa nähdään myös muodostuneiden amiinien suhde, joka on 4:1 

(MTBD amiini 1:amiini 2). 

 

MTBD hydrolyysituotteen, MTBD amiini 1:n puhdistuksen tulokset ovat taulukoituna 

taulukossa 8. Kokeen suurin saanto saatiin massaprosentilla 15 m-% ja tolueenin määrällä 30 

%. Kun tolueenin määrä kasvaa, laskee saannon määrä tasaisesti kaikilla sarjoilla. Pienin saanto 

oli, kun massaprosentti oli 5 m-% ja tolueenin määrä 80 %. 
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Kun tolueenin määrä oli 20 %, ei kiteytymistä tapahtunut, koska seos erkaantui kahteen faasiin. 

Kaikissa kokeissa, joissa tolueenin määrä oli aluksi 20 %, täytyi lisätä tolueenia ja refluksoida 

seos uudelleen. Kiteytyminen alkoi, kun tolueenia oli noin 25 %.  

Etukäteen oletettiin, että suurin saanto saadaan pienimmällä tolueenin määrällä. Tutkimuksessa 

huomattiin, että suurin saanto saadaan, kun tolueenin määrä on 30 % (raakatuotetta 5 m-% ja 

15 m-%) tai 25 % (raakatuotetta 10 m-%) (kuva 74). 

  

Taulukko 8. MTBD hydrolyysituotteet, saanto ja puhtaus. 

Massaprosentti  Liuotin  MTBD amiini 1 MTBD amiini 2   

m-%  Tolueeni/ 

sykloheksaani  

Saanto %  Puhtaus %  Saanto %  
  

          

5  25/75  64,29  98,7 12,70   
5  30/70  77,78  99,6 17,46    

5  40/60  71,43  99,5 28,57    

5  50/50  61,90  99,2 34,13    

5  60/40  46,88  99,5 50,00    

5  70/30  20,63  99,7 74,60    

5  80/20  15,20  98,9 84,80    

            

10  25/75  80,56  98,5 13,49    

10  30/70  80,08  98,5 15,54    

10  40/60  72,06  99,0 26,95    

10  50/50  71,40  99,5 31,00    

10  60/40  59,88  99,5 42,32    

10  70/30  42,63  99,4 58,17    

10  80/20  29,88  99,5 70,12    

           

15  25/75  81,91  99,4 15,69    

15  30/70  84,40  99,0 16,27    

15  40/60  78,99  99,3 17,82    

15  50/50  63,93  99,6 34,22    

15  60/40  65,69  99,5 34,57    

15  70/30  58,29  98,9 39,57    

15  80/20  54,26  99,1 47,61    

MTBD amiini 2 puhtaus: Kiteytyksessä amiineista jäi kahden isomeerin seos, eikä sen puhtautta määritetty tässä. 
Kromatografialla MTBD amiini 2 puhtaudeksi saatiin 99,5 %. 
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Kun verrataan massaprosentin vaikutusta, korkeimmat saannot saatiin, kun raakatuotetta oli 15 

m-%. Tosin yhdessä 15 m-%-sarjan kokeessa (tolueenin määrä 50 %) saanto on pieni poiketen 

linjasta. Tämä voidaan olettaa työstä johtuvaksi virheeksi, koska muut saannot noudattavat 

tasaista linjaa. Virhe on saattanut syntyä dekantointivaiheessa. 

 

Kuva 74. Saantoprosentti MTBD amiini 1:n kiteytyksessä. 

Puhtausprosenteissa on enemmän hajontaa (kuva 75). Kaikissa sarjoissa puhtausprosentti on yli 

98 %, monessa yli 99 % (taulukko 9).  Näiden sarjojen puhtain kide saatiin, kun massaprosentti 

oli 5 m-% ja tolueenin määrä 70 %, puhtaus oli 99,7 %. Tolueenin määrän ollessa 60 %, saatiin 

sama puhtaus eri massaprosenteilla. 

 

 

 

Kuva 75. Puhtausprosentti MTBD amiini 1:n kiteytyksessä.  
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Puhtausprosentit eivät noudata yhtenäistä linjaa, mutta se johtuu todennäköisesti kokeissa 

sattuneista virheistä. Tolueenin määrä ei vaikuta puhtauteen samalla tavoin kuin saantoon. 

Puhtauteen vaikuttaakin eniten ehkä tekijä ja työskentelyn tarkkuus. Kun myöhemmin tuotetta 

valmistettiin isompi määrä, saatiin puhtain kide tästä kokeesta, puhtausprosentti oli 99,8 % ja 

saanto 36,6 %. Kokeessa käytetty raakatuotteen määrä oli 10 m-% ja tolueenin määrä 80 %. 

Puhtausprosentit laskettiin amiinien 5a, 5b metyyliryhmien integraalien välisinä suhteina 1H-

NMR-spektrissä (kuva 76). MTBD amiini 1 metyyliryhmän siirtymä on 2,76 ppm, jota 

verrattiin MTBD amiini 2 metyyliryhmän siirtymään 2,23 ppm.  

 

 

Kuva 76. 5 m-%-sarjan puhdistettujen amiinien 1H-NMR-spektrit samassa kuvassa, sekä signaalit 

voimakkaasti nostettuna kohdan 2,76 ppm erottamiseksi.  

Taulukko 9. MTBD amiini 1, puhtausprosentti. 

Tolueenin määrä Puhtaus % 

% 5 m-%* 10 m-%* 15 m-%* 

25 98,7 98,5 99,4 

30 99,6 98,5 99,0 

40 99,5 99,0 99,3 

50 99,2 99,5 99,6 

60 99,5 99,5 99,5 

70 99,7 99,4 98,9 

80 98,9 99,5 99,1 

*Raakatuotteen massaprosentti 
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10.1.2 Hydrolyysituotteiden synteesi amideiksi 

MTBD:n hydrolyysituotteista valmistetuista amideista MTBD amidi 2 67e eristettiin puhtaana 

aineena. Saanto 20,2 % ja puhtaus  98,6 %. Sen sijaan MTBD amidi 1 muodostikin yllättäen 

kaksi isomeeria 67c, 67d. Isomeerit muodostuivat kaikilla reaktioissa käytetyillä 

asylointireagensseilla. MTBD amidi seoksen ja eristettyjen MTBD amidien rakenteet 

analysoitiin  1H-NMR-spektrien avulla (kuva 77). 

 

 

 

Kuva 77. MTBD amidi seoksen (ylin spektri) ja eristettyjen MTBD amidien 1H-NMR-spektrit samassa 

kuvassa. MTBD amidi 1:n 67c, 67d (keskimmäinen spektri) asyyliryhmän CH3-ryhmä näkyy 

kaksoissignaalina 1,95 ja 1,96 ppm, ja MTBD amidi 2:lla 67e (alin spektri) siirtymä on 1,78 ppm. 

Rakenteiden tarkempi analyysi liitteissä. 

 

Todennäköisesti isomeerien muodostuminen johtuu siitä, että MTBD amidi 1:n reaktiossa 

asyyliryhmä liittyy sekundaariseen amiiniryhmään, jolloin muodostuu jäykkä sidos. Sidos ei 

voi pyöriä, joten reaktiossa muodostuu kaksi isomeeria. MTBD amidi 2:n reaktiossa 

asyyliryhmä muodostuu amiini 2:n primääriseen amiinin, jonka sidos voi pyöriä. Tästä 

muodostuu vain yksi isomeeri. 
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Amidien synteesin kehittäminen 

Amidijohdosten valmistusta kokeiltiin etikkahappoanhydridillä, isopropenyyliasetaatilla ja 

vinyyliasetaatilla. Kaikilla näillä muodostui amideja, mutta niiden edut synteesissä eroavat 

toisistaan. 

Reaktioajat erosivat eri reagensseilla suuresti. Etikkahappoanhydridillä amidi muodostui 

nopeasti, jopa 30 minuutissa, kun taas vinyyliasetaatilla reaktioaika oli 17–24 tuntia. 

Isopropenyyliasetaatilla reaktio tapahtui kahdessa tunnissa. 

Etikkahappoanhydridillä ja isopropenyyliasetaatilla reaktiossa muodostuu sivutuotteena 

happoa, sen sijaan vinyyliasetaatilla sitä ei muodostu. Muodostunut happo täytyy uuttaa pois 

reaktioseoksesta, joka lisää yhden työvaiheen synteesiin. Lisäksi etikkahappoanhydridillä ja 

isopropenyyliasetaatilla tehdyt reaktiot tulee sammuttaa etanolilla, jota ei tarvitse tehdä 

vinyyliasetaatin reaktiossa.  

Isopropenyyliasetaatin kanssa ei tarvittu erikseen liuotinta, sillä se toimi reaktiossa myös 

liuottimena. Vinyyliasetaatin kanssa liuottimena käytettiin tetrahydrofuraania. 

Etikkahappoanhydridillä reaktiossa kokeiltiin eri liuottimia, dietyylieetteriä, dikloorimetaania 

ja vettä. Kaikki nämä toimivat hyvin reaktioissa liuottimina. Reaktiossa muodostuvan hapon 

sitomiseen kokeiltiin käyttää emäksenä pyridiiniä, mutta se ei estänyt hapon muodostumista. 

Lisäksi pyridiinin poistaminen reaktioseoksesta on työlästä, sillä se täytyy poistaa 

atseotrooppisella tislauksella etanolin kanssa.  

Amideja valmistettiin kolmesta eri MTBD hydrolyysituotteesta; kiteytyksestä saadulla 

puhtaalla MTBD amiini 1:llä, kiteytyksestä jääneellä seoksella, jossa oli molempia amiineja ja 

lähtöaineesta, MTBD:n hydrolyysituoteseoksesta. Seoksista muodostetut amidit eristettiin 

kromatografialla. Kromatografialla onnistuttiin erottamaan MTBD amidi 2 puhtaana aineena, 

mutta MTBD amidi 1:n isomeerit ovat liian samanlaisia polaarisuudessa erottumaan 

kromatografisesti.  

Työssä saatiin uutta tietoa MTBD amiinien reaktioista. On hyödyllistä tietää, että asyloinnissa 

MTBD amiini 1:stä muodostuu kaksi isomeeria. Niiden rakenteen määrityksessä saatua tietoa 

voidaan hyödyntää muissa synteeseissä. 
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10.2 5-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo-[4.3.0]non-6-eenin synteesit 

10.2.1 5-metyyli-1,5,7-triatsabisyklo-[4.3.0]non-6-eenin hydrolyysi 

Kokeellisessa osassa tutkittiin, millaisia hajoamistuotteita muodostuu MTBN hydrolyysissä. 

Etukäteen oletettiin, että hydrolyysissä voi muodostua kuusi isomeeria. Kokeessa huomattiin, 

että se hajoaakin pääosin kahdeksi isomeeriksi. Näiden isomeerien suhde on 2,3:1 (MTBN 

amiini 1:MTBN amiini 2). MTBN 52a hajoaa niin, että kuusirengas aukeaa ja viisirengas säilyy 

ehjänä (kuva 78). Nämä kaksi isomeeria 52c ja 52d eristettiin puhtaina aineina. Muita 

isomeereja muodostuu niin vähän (suhdeluku 0,4), ettei niitä voitu eristää kromatografialla.  

 

 

 

Kuva 78. MTBN 52a hajoaa hydrolyysissä MTBN amiini 1:ksi 52c ja MTBN amiini 2:ksi 52d. 

MTBN amiinien rakenteen määrittämiseen käytettiin NMR-spektroskopiaa. 1H-NMR-

spektreissä erottuu selkeimmin metyyliryhmän signaali (kuva 79). MTBN amiini 1:n 52c 

metyyli-ryhmän siirtymä on 2,25 ppm, ja MTBN amiini 2:n 52d metyyli-ryhmän siirtymä on 

2,62 ppm. Analysoidut spektrit liitteenä. 

 

Kuva 79.  MTBN hydrolyysiseoksen ja eristettyjen MTBN amiinien 1H-NMR-spektrit samassa kuvassa. 

52a 52d 52c 
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10.2.2 Hydrolyysituotteiden eristäminen 

Kokeellisena työnä kehitettiin kromatografiamenetelmää hydrolyysituotteiden erottamiseksi. 

Flash-kromatografia tehtiin gradienttiajona. Kokeissa tutkittiin liuosten välisten suhteiden 

määrän vaikutusta eluointiin. MTBN amiini 2 eluoituu ennen MTBN amiini 1:tä johtuen niiden 

polaarisuuserosta. Amiinit saadaan erottumaan käyttämällä hyödyksi dikloorimetaanin ja 

metanolin polaarisuuseroja. 

Silikan happamuus sitoo amiineja, jonka voi estää saturoimalla SiO2 pylvään trietyyliamiinilla. 

Tämän vuoksi eluointiliuoksessa ja silikapylvään pakkaamisessa käytettiin trietyyliamiinia. 

Trietyyliamiinin ansiosta amiinit erottuivat nopeammin.  

Puhtausprosenttiin ja saantoon vaikuttaa liuottimien määrä ja niiden välinen suhde, sillä mitä 

enemmän liuotinta käytetään, sen paremmin yhdisteet erottuvat. Noin 80 %:n puhtaus saatiin 

kuitenkin järkevällä liuottimien käytöllä. Amiinit erottuvat hyvin lähellä toisiaan, joka 

vaikuttaa erittäin puhtaan aineen saantoon. Useissa fraktioissa on amiinien isomeerien seos, ja 

fraktioita, joissa on vain puhdasta isomeeria, on vähän. Tällöin voidaan yhdistää vain muutama 

fraktio, jolloin saanto jää pieneksi. Kun puhtaus on yli 90 %:ia, on saanto parin prosentin 

luokkaa. Puhtausprosentit vaihtelivat  MTBN amiini 1:llä 73–92 % ja amiini 2:lla 50–96 %. 

Kehitetyn kokeen kokonaissaannot eri isomeereilla ovat 49 % ja 14 % ja noudattavat lähes 

näiden isomeerien suhdetta hydrolyysiseoksessa. Noin 35 %:a isomeereista eivät erottuneet 

kromatografialla, mutta ne puhdistettiin uusilla ajoilla. Kromatografiaa saatiin kehitettyä 

toimivaksi, taulukossa 10 on esitetty kehitetyn sarjan tulokset. Taulukossa on myös puhtaimmat 

isomeerit molemmista amiineista. 

 

 

Taulukko 10. MTBN amiinien eristäminen. 

 MTBN Amiini 1 MTBN Amiini 2 

 Saanto % Puhtaus % Saanto % Puhtaus % 

 14,89 83,0 3,05 70 * 

 33,97 73,4 10,5 50 * 

Yhteensä 48,85 78,2 13,55 60 * 

Puhtain isomeeri 1,74 92,0 2,17 96,4 

*Lisäpuhdistus tehtiin MTBN amiineille 2, joiden puhtaus oli alle 70 %. 
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MTBN amiini 2:lle tehtiin lisäpuhdistus kromatografialla. Puhdistukseen yhdistettiin 

aiemmissa kokeissa eristetyt amiini 2:t, joiden puhtaus oli alle 70 %. Lisäpuhdistuksessa 

saavutettiin 88 % puhtaus. Saanto 86 %.  

MTBN protonoitunut amiini 

Kromatografian jälkeen kiteytystä kokeiltiin MTBN amiinien eristetyille seoksille, koska 

oletettiin, että kiteytyminen voisi tapahtua, kun seos ei ole enää niin konsentroitunut. Kun 

kiteytystä yritettiin dikloorimetaanilla ja etyyliasetaatilla (1:1), muodostuikin MTBN amiini 1:n 

52c protonoitunut muoto 52e (kuva 80). Tuote 52e oli kiinteä valkoinen aine. Puhtaus 98 %. 

 

Kuva 80. MTBN amiini 1:n (alempi spektri) ja protonoituneen muodon (ylempi) 1H-NMR-spektrit. 

Rakenteen analyysi tehtiin 1H-NMR-, 13C-NMR-, COSY-, HSQC- ja HMBC-spektroskopialla, 

liuottimena oli DMSO-d6. Protonoituminen nostaa typen vieressä olevan metyyliryhmän ja 

avoketjun lähimpien CH2-ryhmien signaaleja. Renkaan ja sen lähimmän CH2-ryhmän signaalit 

ovat samanlaisia kuin MTBN amiini 1:n. Myös analyysi 2D-NMR:llä tukee rakenteen 

määritystä protonoituneeksi MTBN amiini 1:ksi. Spektrit liitteenä. 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6.54 (s, 1H), 3.48 (dd, 2H), 3.39 (d, 2H), 3.25 (t, 2H), 2.98–

2.92 (m, 2H), 2.64 (s, 3H), 1.96 (p, 2H). 
 
13C-NMR (126 MHz, DMSO): 162.39, 45.92, 44.41, 40.24, 37.45, 32.20, 23.81. 

52c 

52e 
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10.2.3 Hydrolyysituotteiden synteesi amideiksi 

Asylointireaktiossa MTBN amidi 2 83c saatiin puhtaana aineena, jonka puhtaus on 96 %. 

MTBN amiini 1 reagoi samalla tavalla kuin MTBD amiini 1, molemmista muodostui 

asyloinnissa kaksi isomeeria 83a, 83b, jotka analysoitiin parina. Isomeerit muodostuvat, koska 

reaktiossa asyyliryhmä liittyy sekundaariseen amiiniryhmään, jolloin muodostuu jäykkä sidos. 

Muodostuneita isomeereja voidaan vertailla  lisätyn asyyliryhmän metyyliryhmän siirtymillä 

1H-NMR-spektreissä (kuva 81). Rakenteiden analyysi liitteenä. 

 

 

 

Kuva 81. MTBN amidi seoksen (ylin spektri) ja eristettyjen MTBN amidien 1H-NMR-spektrit samassa 

kuvassa. Amidi 1:n 83a, 83b asyyliryhmän metyyliryhmä näkyy kaksoissignaalina 1,97 ja 1,96 ppm 

(keskimmäinen spektri), kun taas MTBD amidi 2:lla 83c metyyliryhmän siirtymä on 1,78 ppm (alin 

spektri).  
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11 YHTEENVETO  

Bisyklisten guanidiinien hajoamistuotteet 

Tässä työssä tutkittiin bisyklisiä guanidiineja, MTBD:tä ja MTBN:tä. Kokeissa tutkittiin niiden 

hajoamista hydrolyysissä ja hajoamistuotteet eristettiin puhtaina aineina. Kokeellisesta työstä 

saatua tietoa bisyklisten guanidiinien hajoamistuotteiden rakenteista voidaan hyödyntää muissa 

synteeseissä tai esimerkiksi spektrikirjaston laatimisessa. 

Hydrolyysissä MTBD hajoaa kahdeksi isomeeriksi9, joiden suhde on 4:1 (MTBD amiini 

1:MTBD amiini 2). MTBD amiini 1:tä muodostuu enemmän. Tämä johtuu siitä, että metylaatio 

tekee yhden typpiryhmän vakaammaksi, ja lisäksi amiini 2:n muodostuminen on hidasta.83 

MTBN hydrolyysista ja siinä muodostuvista hajoamistuotteista saatiin uutta tietoa. Etukäteen 

oletettiin, että kahdesta isomeerista koostuva MTBN99, voi hajota kuudeksi isomeeriksi. MTBN 

hajosikin pääosin vain kahdeksi isomeeriksi, muodostuneiden isomeerien suhde on 2,3:1 

(MTBN amiini 1:MTBN amiini 2). Näiden kahden isomeerin keskinäistä määrällistä eroa 

voidaan myös selittää typpiryhmän metylaatiolla.83 Muita isomeereja muodostui vain pieniä 

määriä. 

Hajoaminen tapahtuu MTBN:llä samaan tapaan kuin DBN:llä, jolla on samanlainen 

rengasrakenne (6,5).9, 64 Bisyklisillä amidiineilla rengas aukeaa hydrolyysissa kaksoissidoksen 

kohdasta ja hajoamistuote muodostuu sen mukaan.81 Kun kaksoissidos on amidiinin 

kuusijäsenisessä renkaassa, viisijäseninen rengas säilyy hajoamisessa ehjänä.64 Viisijäsenisen 

renkaan hajoamisessa muodostuu myös helposti makrorenkaita, sen sijaan kuusirenkaisen 

hajoamisessa ei.64 DBN:ään verrattuna MTBD:llä on metyyliryhmä, mutta myös metyloitunut 

DBN hajoaa vain yhdeksi isomeeriksi viisirenkaan pysyessä ehjänä64. 

MTBN koostuu kahdesta isomeerista (kuva 82)99, joten hajoamistuotteet MTBN:llä riippuvat 

siitä, missä suhteissa sen isomeereja reaktiossa on. Työssä käytetyn MTBN:n isomeerien suhde 

saattaa vaikuttaa saatuun tulokseen. Isomeerien suhde oli 4:3. Olisi mielenkiintoista kokeilla 

MTBN hydrolyysia sen puhtailla isomeereilla ja katsoa muodostuvatko hajoamistuotteet tämän 

olettamuksen mukaan. 
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Kuva 82. MTBN:n kaksi isomeeria, kaksoissidos voi olla joko kuusirenkaassa 52a tai viisirenkaassa 

52b.99 

 

Pohdintaa herättää myös, että voisiko MTBN:n toinen isomeeri olla kestävämpi. MTBN on 

osoittautunut suhteellisen kestäväksi hydrolyysissä99, mutta olisi mielenkiintoista verrata sen 

puhtaiden isomeerien kestävyyttä. Voisivatko ne olla vielä stabiilimpia kuin isomeereista 

koostuva seos. 

Hydrolyysissä muodostuneiden amiinien rakenteen määritys varmistettiin derivatisoimalla 

amiinit. Derivatisoinnissa käytettiin asylointia. Amiinien valmistaminen amideiksi on tärkeää 

myös siksi, koska MTBD:stä valmistettu ioninen neste hajoaa amiineiksi ja amideiksi.83 Tietoa 

amidien rakenteesta voidaan hyödyntää selluloosan liuotusprosessissa. Superemäs voidaan 

näissä prosesseissa kierrättää, kun se ja sen hajoamistuotteet saadaan eristettyä 

reaktioseoksesta. Erotusmenetelminä voidaan käyttää tislausta tai kromatografiaa.108 

Molempien guanidiinien hajoamistuotteista, amiineista, valmistettiin amidijohdokset 

asyloimalla. Asyloinnissa MTBD amiini 1:stä muodostuukin kaksi isomeeria. Myös MTBN 

amiinista 1 muodostuu asyloinnissa kaksi isomeeria, kun taas molempien amiinista 2 

muodostuu yksi isomeeri. Nämä erot johtuvat siitä, että amiini 1:llä asyyliryhmä liittyy 

sekundaariseen amiiniryhmään ja amiini 2:lla primääriseen amiinin. Ensimmäisillä muodostuu 

jäykkä sidos, kun taas toisilla sidos voi pyöriä vapaasti. Tätä tietoa sekä tuotteiden rakenteen 

määritystä voidaan hyödyntää muissa synteeseissä. 

  

52b 52a 
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Synteesien kehittäminen 

Puhdistusmenetelmänä käytettiin uudelleenkiteytystä MTBD amiini 1:lle. Kiteytyksessä 

käytettiin eri sekoitussuhteita tolueenille ja sykloheksaanille, koska tarkoituksena oli kokeilla 

millä suhteella saadaan paras saanto ja mahdollisimman puhdas aine. Tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi ja virherajojen määrittämiseksi kokeista olisi pitänyt tehdä toistomittauksia. 

Esimerkiksi jokaisesta kohdasta olisi voinut tehdä kolme koetta, jotta tulos olisi luotettava. 

Mittauspisteet voisi silloin laskea keskiarvoina eri kokeista ja siten vähentää satunnaisvirheen 

vaikutusta. Toki se lisäisi työn määrää valtavasti, sillä jo nyt kokeita oli 24. Jos jokainen niistä 

olisi tehty kolme kertaa, kasvaisi kokeiden määrä 72:een. 

Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että kun tolueenin määrä kasvaa yli 30 %, saanto 

pienenee. Suurin saanto saatiin raakatuotteen määrälle 5 m-%  ja 15 m-%, kun tolueenin määrä 

oli 30 %, ja raakatuotteen määrälle 10 m-%, kun tolueenia oli 25 %. Tolueenin määrällä ei ollut 

huomattavaa vaikutusta kiteiden puhtauteen, esimerkiksi ero puhtauden välillä oli vain 0,1 %, 

kun tolueenia oli 30 % (puhtaus 99,6 %) tai 70 % (puhtaus 99,7 %) ja raakatuotetta 5 m-%.  

Puhtain kide saatiin kokeessa, jossa tolueenin määrä oli 80 % ja raakatuotteen määrä 10 m-%  

(puhtaus 99,8 %). Uudelleenkiteyttäminen on hyvä menetelmä tuotteiden puhdistamiseen, sillä 

kaikilla kiteillä puhtausprosentti oli yli 98 %, useimmissa yli 99 %.   

MTBD amiini 2 ja MTBN:n amiinit sekä kaikki amidijohdokset eristettiin SiO2 flash 

kromatografian avulla. Kromatografiaa onnistuttiin kehittämään tehokkaammaksi. Eluutio 

kannattaa tehdä gradienttina, jossa eluenttina on pooliton ja polaarinen liuos ja näiden liuosten 

suhteita muutetaan ajon aikana. Tässä työssä poolittomana liuoksena oli dikloorimetaani ja 

polaarisena metanoli. Amiinien erottuminen kromatografiassa saatiin nopeammaksi, koska 

eluointiliuokseen lisättiin trietyyliamiinia, joka deaktivoi kolonnin silikaryhmät. Myös 

kolonnin pakkaamisessa käytettiin trietyyliamiinia (1 %) dikloorimetaanissa.  

Amidijohdosten valmistamisessa käytettiin eri reagensseja, joista huomattiin, että niillä on 

erilaisia etuja synteesissä. Amidien valmistuksessa reaktioaika vaihteli suuresti eri 

reagensseilla. Asetanhydridillä reaktio on paljon nopeampi kuin vinyyliasetaatilla; 30 min vs. 

17 tuntia. Toisaalta asetanhydridin käyttö vaatii lisätyövaiheita, kuten etanolin lisäyksen ja 

etikkahapon uuttamisen pois seoksesta. Työmäärän lisäksi myös liuottimia kuluu enemmän. 

Synteesiä suunniteltaessa voikin pohtia, kumpi on tärkeämpää; reaktion nopeus vai vähemmän 

työvaiheita ja reagensseja. 
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Jatkotutkimukset 

Superemästen emäksisyyttä voidaan muuttaa niiden rakennetta muokkaamalla.51 

Alkyyliryhmät lisäävät superemäksen emäksisyyttä. Ei ehkä ole todennäköistä, että ne lisäisivät 

myös stabilaatiota, mutta silti tutkimuksissa voisi verrata alkyyliryhmien vaikutusta 

hydrolyysin nopeuteen tai hajoamistuotteisiin.  

Monessa tutkimuksessa on tullut ilmi hapon merkitys superemäksestä valmistetun suolan 

hydrolyysin nopeuteen ja muodostuvien hajoamistuotteiden määrään83, joten myös sitä 

kannattaisi tutkia lisää jatkotutkimuksissa. 

Emäksisyydessä guanidiinit MTBD, MTBN ja MTBU eroavat hieman toisistaan. MTBU:n 

toinen isomeeri (7,6) (pKaaH 26,1) on emäksisempi kuin MTBD (6,6) (pKaaH 25,7).54 MTBU 

isomeerin (6,7) pKaaH on 24,6.54 MTBU on emäksisempi kuin MTBN, jonka isomeerin (5,6) 

pKaH on 23,9 ja isomeerin (6,5) pKaH on 24,1.54 Koska MTBD1 ja MTBN99 ovat osoittautuneet 

toimiviksi liuottimiksi selluloosan liuotuksessa, myös MTBU:ta voisi kokeilla ionisena 

nesteenä.  

Superemäksistä TBU:ta ja MTBU:ta sekä niistä valmistettuja ionisia nesteitä voisi tutkia lisää. 

Tutkimuksissa voisi verrata niiden kestävyyttä hydrolyysissä ja tutkia millaisia 

hajoamistuotteita niistä muodostuu. Kestävyys niillä voisi olla parempi kuin MTBN:llä, sillä 

amidiineista DBU on osoittautunut kestävämmäksi kuin DBN.83 DBU:n stabiilisuus on lähes 

samaa luokkaa guanidiinien kanssa.83 Voisiko DBU:n ja TBU:n samanlaisella 

rengasrakenteella olla merkitystä guanidiinin kestävyyteen.  

Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata MTBU:n eri isomeerien kestävyyttä. Kuten MTBN99, 

myös MTBU koostuu kahdesta isomeerista54. Isomeerit voisi eristää puhdasaineiksi, ja vertailla 

niiden eroja hydrolyysissä. 

  



105 

 

VIITELUETTELO 

1. J. Helminen, A. King and I. Kilpeläinen, Method for preparing a bicyclic 

guanidine and its derivatives, WO2019092319 Pat., 2019. 

2. M. K. Kiesewetter, M. D. Scholten, N. Kirn, R. L. Weber, J. L. Hedrick and 

R. M. Waymouth, The Journal of Organic Chemistry, 2009, 74, 9490-9496. 

3. H. Oediger, F. Moller and K. Eiter, Synthesis, 1972, 1972, 591-598. 

4. T. R. Puleo, S. J. Sujansky, S. E. Wright and J. S. Bandar, Chemistry – A 

European Journal, 2021, 27, 4216-4229. 

5. D. Barić, ACS Omega, 2019, 4, 15197-15207. 

6. A. F. Mckay and M.-E. Kreling, Canadian Journal of Chemistry, 1957, 35, 

1438-1445. 

7. I. Despotović, B. Kovačević and Z. B. Maksić, New Journal of Chemistry, 

2007, 31, 447-457. 

8. S. Ullrich, B. Kovačević, X. Xie and J. Sundermeyer, Angewandte Chemie 

International Edition, 2019, 58, 10335-10339. 

9. A. M. Hyde, R. Calabria, R. Arvary, X. Wang and A. Klapars, Organic 

Process Research & Development, 2019, 23, 1860-1871. 

10. B. Gierczyk, G. Schroeder and B. Brzezinski, Journal of organic chemistry, 

2003, 68, 3139-3144. 

11. R. Reed, R. Réau, F. Dahan and G. Bertrand, Angewandte Chemie 

International Edition in English, 1993, 32, 399-401. 

12. A. W. T. King, J. Asikkala, I. Mutikainen, P. Järvi and I. Kilpeläinen, 

Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 6301-6305. 

13. A. Parviainen, R. Wahlström, U. Liimatainen, T. Liitiä, S. Rovio, J. K. J. 

Helminen, U. Hyväkkö, A. W. T. King, A. Suurnäkki and I. Kilpeläinen, 

RSC Adv., 2015, 5, 69728. 

14. S. Elsayed, B. Viard, C. Guizani, S. Hellsten, J. Witos and H. Sixta, 

Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, 59, 20211-20220. 

15. E. D. Raczyńska, J.-F. Gal and P.-C. Maria, Chemical Reviews, 2016, 116, 

13454-13511. 

16. T. Ishikawa, Superbases for organic synthesis : guanidines, amidines, 

phosphazenes and related organocatalysts, Wiley, Chichester, 2009. 

17. E. D. Raczyńska, P.-C. Maria and J.-F. Gal, Analyst, 1998, 123, 621-625. 

18. C. H. Tan and M. Coles, Australian Journal of Chemistry, 2014, 67, 963-

964. 



106 

 

19. D. H. R. Barton, J. D. Elliott and S. D. Géro, Journal of the Chemical 

Society. Chemical communications, 1981, DOI: 10.1039/C39810001136, 

1136-1137. 

20. R. C. Pratt, B. G. G. Lohmeijer, D. A. Long, R. M. Waymouth and J. L. 

Hedrick, Journal of the American Chemical Society, 2006, 128, 4556-4557. 

21. D. Simoni, M. Rossi, R. Rondanin, A. Mazzali, R. Baruchello, C. 

Malagutti, M. Roberti and F. P. Invidiata, Organic Letters, 2000, 2, 3765-

3768. 

22. N. Bhaskara, K. Garima, C. Ankita, L. Anshika and M. K. Jitender, Current 

organic chemistry, 2015, 19, 790-812. 

23. M. P. Coles, Chemical Communications, 2009, DOI: 10.1039/B901940E, 

3659-3676. 

24. H. Kondo, K. Hatsuda, N. Tano, M. Ito, K. Yun and M. Watanabe, IEEE 

Transactions on Magnetics, 2014, 50, 1-4. 

25. P. Caubere, Chemical Reviews, 1993, 93, 2317-2334. 

26. K. Kaupmees, A. Trummal and I. Leito, Croatica chemica acta, 2014, 87, 

385-395. 

27. A. Kütt, S. Selberg, I. Kaljurand, S. Tshepelevitsh, A. Heering, A. Darnell, 

K. Kaupmees, M. Piirsalu and I. Leito, Tetrahedron letters, 2018, 59, 3738-

3748. 

28. S. Tshepelevitsh, A. Kütt, M. Lõkov, I. Kaljurand, J. Saame, A. Heering, 

P. G. Plieger, R. Vianello and I. Leito, European journal of organic 

chemistry, 2019, 2019, 6735-6748. 

29. E. D. Raczynska, M. Decouzon, J.-F. Gal, P.-C. Maria, K. Wozniak, R. 

Kurg and S. N. Carins, ChemInform, 2010, 31. 

30. R. W. Alder, P. S. Bowman, W. R. S. Steele and D. R. Winterman, 

Chemical Communications (London), 1968, DOI: 10.1039/c19680000723, 

723. 

31. M. Decouzon, J. F. Gal, P. C. Maria and E. D. Raczyńska, Rapid 

communications in mass spectrometry, 1993, 7, 599-602. 

32. H. A. Staab and T. Saupe, Angewandte Chemie International Edition in 

English, 1988, 27, 865-879. 

33. J. F. Coetzee and G. R. Padmanabhan, Journal of the American Chemical 

Society, 1965, 87, 5005-5010. 

34. J.-N. Li, Y. Fu, L. Liu and Q.-X. Guo, Tetrahedron, 2006, 62, 11801-

11813. 



107 

 

35. D. Himmel, S. K. Goll, I. Leito and I. Krossing, Angewandte Chemie 

International Edition, 2010, 49, 6885-6888. 

36. D. W. Oxtoby, H. P. Gillis and L. J. Butler, Principles of Modern 

Chemistry, Cengage Learning, 2016. 

37. I. Kaljurand, T. Rodima, I. Leito, I. A. Koppel and R. Schwesinger, The 

Journal of Organic Chemistry, 2000, 65, 6202-6208. 

38. K. T. Leffek, P. Pruszynski and K. Thanapaalasingham, Canadian Journal 

of Chemistry, 1989, 67, 590-595. 

39. I. M. Kolthoff, M. K. Chantooni and S. Bhowmik, Journal of the American 

Chemical Society, 1968, 90, 23-28. 

40. R. Schwesinger, J. Willaredt, H. Schlemper, M. Keller, D. Schmitt and H. 

Fritz, Chemische Berichte, 1994, 127, 2435-2454. 

41. I. Kaljurand, A. Kütt, L. Sooväli, T. Rodima, V. Mäemets, I. Leito and I. 

A. Koppel, The Journal of Organic Chemistry, 2005, 70, 1019-1028. 

42. I. Leito, I. Kaljurand, I. A. Koppel, L. M. Yagupolskii and V. M. Vlasov, 

The Journal of Organic Chemistry, 1998, 63, 7868-7874. 

43. L. Toom, A. Kütt, I. Kaljurand, I. Leito, H. Ottosson, H. Grennberg and A. 

Gogoll, The Journal of Organic Chemistry, 2006, 71, 7155-7164. 

44. E. D. Raczyńska, Journal of Chemical Research, 1999, 23, 116-117. 

45. E. D. Raczynska, J.-F. Gal, P.-C. Maria and M. Szelag, Croatica Chemica 

Acta, 2009, 82, 87-103. 

46. E. P. L. Hunter and S. G. Lias, Journal of Physical and Chemical Reference 

Data, 1998, 27, 413-656. 

47. S. G. Lias, J. F. Liebman and R. D. Levin, Journal of Physical and 

Chemical Reference Data, 1984, 13, 695-808. 

48. E. D. Raczyńska, P. C. Maria, J. F. Gal and M. Decouzon, Journal of 

physical organic chemistry, 1994, 7, 725-733. 

49. E. D. Raczyńska, M. Darowska, I. Da̧bkowska, M. Decouzon, J.-F. Gal, P.-

C. Maria and C. D. Poliart, The Journal of Organic Chemistry, 2004, 69, 

4023-4030. 

50. E. D. Raczyńska, M. Decouzon, J.-F. Gal, P.-C. Maria, G. Gelbard and F. 

Vielfaure-Joly, Journal of Physical Organic Chemistry, 2001, 14, 25-34. 

51. E. D. Raczyńska, M. K. Cyrański, M. Gutowski, J. Rak, J.-F. Gal, P.-C. 

Maria, M. Darowska and K. Duczmal, Journal of physical organic 

chemistry, 2003, 16, 91-106. 

52. I. Leito, I. A. Koppel, I. Koppel, K. Kaupmees, S. Tshepelevitsh and J. 

Saame, Angew Chem Int Ed Engl, 2015, 54, 9262-9265. 



108 

 

53. G. Häfelinger ja F. K. H. Kuske, teoksessa The Chemistry of Amidines and 

Imidates, toim. S. Patai, Wiley, London, 1975, luku 1. 

54. A. Briš, Z. Glasovac and D. Margetić, New Journal of Chemistry, 2021, 45, 

2384-2392. 

55. S. J. Angyal and W. K. Warburton, Journal of the Chemical Society, 1951, 

DOI: 10.1039/jr9510002492, 2492. 

56. P. Gund, Journal of chemical education, 1972, 49, 100. 

57. A. F. McKay and M.-E. Kreling, Canadian Journal of Chemistry, 1962, 40, 

1160-1163. 

58. A. Gobbi and G. Frenking, Journal of the American Chemical Society, 

1993, 115, 2362-2372. 

59. K. B. Wiberg, Journal of the American Chemical Society, 1990, 112, 4177-

4182. 

60. E. Kleinpeter and A. Koch, Tetrahedron, 2016, 72, 1675-1685. 

61. P. R. Adiyala, D. Chandrasekhar, J. S. Kapure, C. N. Reddy and R. A. 

Maurya, Beilstein J Org Chem, 2014, 10, 2065-2070. 

62. C. A. Maryanoff, R. C. Stanzione, J. N. Plampin and J. E. Mills, The 

Journal of Organic Chemistry, 1986, 51, 1882-1884. 

63. B. A. Minch, C. R. Hickenboth, R. F. Karabin, S. R. Zawacky and G. J. 

McCollum, Method for producing bicyclic guanidines by use of a cyclic 

urea, US20090281313A1 Pat., 2009. 

64. C. Heidelberger, A. Guggisberg, E. Stephanon and M. Hesse, Helvetica 

chimica acta, 1981, 64, 399-406. 

65. R. S. Garigipati, Tetrahedron Letters, 1990, 31, 1969-1972. 

66. H. Yamamoto and K. Maruoka, Journal of the American Chemical Society, 

1981, 103, 4186-4194. 

67. L. A. Paquette, T. Kakihana, J. F. Hansen and J. C. Philips, Journal of the 

American Chemical Society, 1971, 93, 152-161. 

68. D. Bormann, Angewandte Chemie International Edition in English, 1973, 

12, 768-769. 

69. A. F. McKay and D. L. Garmaise, Canadian Journal of Chemistry, 1957, 

35, 8-14. 

70. S. Usachev and A. Gridnev, Synthetic communications, 2011, 41, 3683-

3688. 

71. A. A. Gridnev and I. M. Mihaltseva, Synthetic communications, 1994, 24, 

1547-1555. 



109 

 

72. M. Ernst, T. Huber and B. Langlotz, Process for the production of cyclic 

guanidine derivates, WO2021078563A1 Pat., 2021. 

73. H. Shen, Y. Wang and Z. Xie, Organic Letters, 2011, 13, 4562-4565. 

74. H. Lammers, P. Cohen-Fernandes and C. L. Habraken, Tetrahedron, 1994, 

50, 865-870. 

75. S. Vincent, C. Mioskowski and L. Lebeau, The Journal of Organic 

Chemistry, 1999, 64, 991-997. 

76. Z. S. Baird, A. Dahlberg, P. Uusi-Kyyny, N. Osmanbegovic, J. Witos, J. 

Helminen, D. Cederkrantz, P. Hyväri, V. Alopaeus, I. Kilpeläinen, S. K. 

Wiedmer and H. Sixta, Int. J. Thermophys., 2019, 40, 71. 

77. F. S. Pereira, D. L. Da Silva Agostini, R. Dias Do Espirito Santo, E. R. 

Deazevedo, T. J. Bonagamba, A. E. Job and E. R. Perez Gonzalez, Green 

chemistry : an international journal and green chemistry resource : GC, 

2011, 13, 2146-2153. 

78. W. Ahmad, A. Ostonen, K. Jakobsson, P. Uusi-Kyyny, V. Alopaeus, U. 

Hyväkkö and A. W. T. King, Chemical engineering research & design, 

2016, 114, 287-298. 

79. C. A. Lewis and R. Wolfenden, Journal of the American Chemical Society, 

2014, 136, 130-136. 

80. R. S. Gonçalves, P. V. Abdelnur, V. G. Santos, R. C. Simas, M. N. Eberlin, 

A. Magalhães and E. R. Pérez González, Amino acids, 2011, 40, 197-204. 

81. J. Muzart, ChemistrySelect (Weinheim), 2020, 5, 11608-11620. 

82. J. D. Halliday and E. A. Symons, Canadian Journal of Chemistry, 1978, 

56, 1463-1469. 

83. I. Schlapp-Hackl, J. Witos, K. Ojha, P. Uusi-Kyyny, V. Alopaeus and H. 

Sixta, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2022, 61, 259-268. 

84. A. Ostonen, J. Bervas, P. Uusi-Kyyny, V. Alopaeus, D. H. Zaitsau, V. N. 

Emel’yanenko, C. Schick, A. W. T. King, J. Helminen, I. Kilpeläinen, A. 

A. Khachatrian, M. A. Varfolomeev and S. P. Verevkin, Ind. Eng. Chem. 

Res., 2016, 55, 10445. 

85. F. M. S. Ribeiro, C. Lima, A. M. S. Silva and L. Santos, Chemphyschem, 

2018, 19, 2364-2369. 

86. F. M. S. Ribeiro, C. F. R. A. C. Lima, I. C. M. Vaz, A. S. M. C. Rodrigues, 

E. Sapei, A. Melo, A. M. S. Silva and L. M. N. B. F. Santos, Physical 

chemistry chemical physics : PCCP, 2017, 19, 16693-16701. 

87. R. W. Alder and R. B. Sessions, Tetrahedron Letters, 1982, 23, 1121-1124. 



110 

 

88. R. Nirmala, T. Ponpandian, B. R. Venkatraman and S. Rajagopal, 

Tetrahedron Letters, 2013, 54, 5181-5184. 

89. N. A. Isley, R. T. H. Linstadt, S. M. Kelly, F. Gallou and B. H. Lipshutz, 

Organic letters, 2015, 17, 4734-4737. 

90. B. H. Lipshutz and S. Ghorai, Green chemistry : an international journal 

and green chemistry resource : GC, 2014, 16, 3660-3679. 

91. A. F. McKay and M. E. Kreling, Canadian journal of chemistry, 1957, 35, 

1438-1445. 

92. A. F. McKay, W. G. Hatton and R. O. Braun, Journal of the American 

Chemical Society, 1956, 78, 6144-6147. 

93. P. Wolkoff, Journal of organic chemistry, 1982, 47, 1944-1948. 

94. H. Oediger and F. Möller, Angewandte Chemie, 1967, 6, 76-76. 

95. H. Oediger and K. Eiter, Process for the production of 9-cis-vitamin A or 

its esters, DE1157606B Pat., 1963. 

96. W. H. Okamura and F. Sondheimer, Journal of the American Chemical 

Society, 1967, 89, 5991-5992. 

97. A. K. Morri, Y. Thummala and V. R. Doddi, Organic letters, 2015, 17, 

4640-4643. 

98. H. Gao, B. Han, J. Li, T. Jiang, Z. Liu, W. Wu, Y. Chang and J. Zhang, 

Synthetic Communications, 2004, 34, 3083-3089. 

99. M. A. R. Martins, F. H. B. Sosa, I. Kilpeläinen and J. A. P. Coutinho, Fluid 

Phase Equilibria, 2022, 556, 113414. 

100. N. E. Kamber, W. Jeong, R. M. Waymouth, R. C. Pratt, B. G. G. Lohmeijer 

and J. L. Hedrick, Chemical Reviews, 2007, 107, 5813-5840. 

101. B. G. G. Lohmeijer, R. C. Pratt, F. Leibfarth, J. W. Logan, D. A. Long, A. 

P. Dove, F. Nederberg, J. Choi, C. Wade, R. M. Waymouth and J. L. 

Hedrick, Macromolecules, 2006, 39, 8574-8583. 

102. R. Richter, Chemische Berichte, 1968, 101, 3002-3009. 

103. L. L. McCoy and D. Mal, The Journal of Organic Chemistry, 1981, 46, 

1016-1018. 

104. S. Krishna Moodapelly, G. V. M. Sharma and V. Ramana Doddi, Advanced 

synthesis & catalysis, 2017, 359, 1535-1540. 

105. B. Maji, D. S. Stephenson and H. Mayr, ChemCatChem, 2012, 4, 993-999. 

106. V. A. Osyanin, Y. V. Popova, D. V. Osipov and Y. N. Klimochkin, 

Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2016, 52, 809-813. 



111 

 

107. M. Baidya and H. Mayr, Chemical communications (Cambridge, England), 

2008, DOI: 10.1039/b801811a, 1792-1794. 

108. N. L. Mai, K. Ahn and Y.-M. Koo, Process Biochemistry, 2014, 49, 872-

881. 

109. T. Hase, Tables for organic spectrometry, Otatieto, Helsinki, 1999. 

110. A. Ostonen, P. Uusi-Kyyny, M. Pakkanen and V. Alopaeus, Fluid Phase 

Equilib., 2016, 408, 79. 

111. A. Ostonen, E. Sapei, P. Uusi-Kyyny, A. Klemelä and V. Alopaeus, Fluid 

phase equilibria, 2014, 374, 25-36. 

112. J. Vitorino, F. Agapito, M. F. M. Piedade, C. E. S. Bernardes, H. P. Diogo, 

J. P. Leal and M. E. Minas da Piedade, The Journal of chemical 

thermodynamics, 2014, 77, 179-189. 

113. T. Ishikawa and T. Kumamoto, Synthesis, 2006, 2006, 737-752. 

114. D. Lipkind, N. P. Rath, J. S. Chickos, V. A. Pozdeev and S. P. Verevkin, 

The journal of physical chemistry. B, 2011, 115 27, 8785-8796. 

115. I. Busko-Oszczapowicz ja J. Oszczapowicz , teoksessa The Chemistry of 

Amidines and Imidates, toim. S. Patai, Wiley, London, 1975, luku 4. 

116. Y. Yamamoto ja S. Kojima, teoksessa The Chemistry of Amidines and 

Imidates, toim. S. Patai, Wiley, London, 1975, luku 10. 

 

  



112 

 

LIITTEET 

LIITE I Fysikaaliset ominaisuudet ja tautomeria 

Tiheys ja moolimassa 

Baird et al.76 määrittivät MTBD:n fysikaalisia ominaisuuksia ja vertasivat niitä muihin yleisiin 

superemäksiin. Ostonen et al.110 tutkivat bisyklisten amidiinien ominaisuuksia. MTBD:n76 

tiheys on standardi oloissa 1063,35 kg·m−3, joka on suurempi kuin DBN:n110, DBU:n111 tai 

TMG:n112 tiheys (taulukko A). DBU:n tiheys on pienempi kuin DBN:n.110 

 

Sulamis- ja kiehumispiste 

Superemästen sulamis- ja kiehumispisteet sekä superemästen höyrystymisenentalpia; 

höyrystymislämpö, on esitetty taulukossa B. Korkeimmat arvot ovat MTBD:llä, jonka 

sulamispisteeksi mitattiin 290 ± 1,2 K ja kiehumispisteeksi laskettiin 536 K. MTBN:n 

sulamisentalpia eli sulamislämpö ΔHfus  on 70 ± 25 J·g−1.76 

Höyrynpaine MTBD:llä on alhaisempi verrattuna edellä mainittuihin superemäksiin, mutta 

TBD:n höyrynpaine on vielä alhaisempi.76 Lämpökapasiteetti MTBD:llä76 on 1,75 J·g−1·K−1 ja 

DBN:llä84 1,73 J·g−1·K−1.  

Taulukko A.   Kaupallisesti saatavilla olevien superemästen tiheys ja moolimassa. 

Superemäs Tiheys Moolimassa 

TMG 912,49112 115,18 

DBN 1033,58110 124,187 

DBU 1016,15111 152,241 

TBD 1280* 139,2 

MTBD 1063,3576 153,225 

 
Superemästen tiheys kg·m−3 standardi oloissa (lämpötila 298,15 K ja paine 101 000 Pa) 

* MSDS 
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Tautomeria 

Tautomeriaa esiintyy N-monoamidiineilla, ja N,N'-disubstituoiduilla amidiineilla silloin, kun 

typen substituentit ovat erilaisia. Sen sijaan N,N-disubstituoituneilla amidiineilla tautomeria ei 

ole mahdollista. Tämä on todettu kokeellisesti infrapuna- ja 15N-NMR-spektroskopian avulla.53 

Tautomerian muotoja kutsutaan avoketjuisilla ja syklisillä amidiineilla imino- ja 

aminomuodoksi.115  

Neutraalilla monosubstituoidulla guanidiinilla on myös amino- ja iminomuodot. 

Substituoituneilla guanidiineilla on osoitettu röntgenkristallografian avulla, että aminomuoto 

on yleensä suositumpi, kun substituentti  on elektronia vetävä ryhmä (kuva A).116 

 

 

Kuva A. Aminotautomeeri on suositumpi muoto, kun R on elektronin vastaanottaja,  ja iminotautomeeri 

on suositumpi, kun R on elektronin luovuttaja.116  

Taulukko B.   Superemästen sulamispiste ja kiehumispiste sekä höyrystymisenentalpia ΔHvap 

Superemäs Sulamispiste Kiehumispiste Höyrystymisentalpia  

TMG 243* 438113 50,0 ± 1,2112   

DBN 203* 37177a 61,1 ± 2,4114  

DBU 195* 529111 67,8 ± 2,6114  

TBD 39814 495,45*b -  

MTBD 29076 53676 67,776  

 

Superemästen sulamis- ja kiehumispiste K 

* MSDS 

a)  7,5 mmHg  

b) 760 mmHg  

Superemästen höyrystymisentalpia, ΔHvap  kJ mol-1 
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NMR-Spektrit 

LIITE 2 MTBD amiini 1 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.10 (s, 1H), 3.24–3.12 (m, 4H), 3.08 (td, 2H), 2.38 (t, 2H), 

2.23 (s, 3H), 1.77 (p, 2H), 1.54 (p, 2H). 
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LIITE 3 MTBD amiini 1 13C-NMR-spektri 

 

 

 

 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 155.34, 48.77, 44.84, 44.35, 39.69, 36.17, 27.27, 22.07. 
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LIITE 4 MTBD amiini 1 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 5 MTBD amiini 1 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 6 MTBD amiini 1 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 7 MTBD amiini 2 1H-NMR-spektri 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 3.24 (t,2H), 3.21–3.13 (m, 4H), 2.76 (s, 3H), 2.50–2.44 (m, 

2H), 1.85 (p, 2H), 1.48 (p, 2H). 
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LIITE 8 MTBD amiini 2 13C-NMR-spektri 

 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 155.58, 47.33, 45.14, 44.45, 38.68, 35.21, 30.87, 21.92. 
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LIITE 9 MTBD amiini 2 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 10 MTBD amiini 2 HSQC-NMR-spektri 

  

 

  

 

 

  



123 

 

LIITE 11 MTBD amiini 2 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 12 MTBD amidi 1 1H-NMR-spektri 

 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6.16 (s, 1H), 6.11 (s, 1H), 3.26 – 3.11 (m, 16H), 2.93 (s, 3H), 

2.77 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.95 (s, 3H), 1.78 (h, 4H), 1.68 (p, 2H), 1.58 (q, 2H). 
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LIITE 13 MTBD amidi 1 13C-NMR-spektri 

 

13C-HMR (126 MHz, DMSO): δ 169.35, 169.10, 155.32, 155.23, 47.68, 44.79, 44.76, 44.40, 

44.24, 43.89, 39.94, 39.78, 35.51, 32.40, 26.18, 25.27, 22.09, 22.07, 21.69, 21.00. 
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LIITE 14 MTBD amidi 1 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 15 MTBD amidi 1 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 16 MTBD amidi 1 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 17 MTBD amidi 2 1H-NMR-spektri 

 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 7.76 (s, 1H), 3.18 (td, 6H), 3.02 – 2.94 (m, 2H), 2.76 (s, 3H), 

1.85 (p, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.53 (p, 2H). 
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LIITE 18 MTBD amidi 2 13C-NMR-spektri 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 168.83, 155.49, 47.29, 45.37, 45.06, 36.21, 35.15, 27.58, 

22.66, 21.92. 
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LIITE 19 MTBD amidi 2 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 20 MTBD amidi 2 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 21 MTBD amidi 2 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 22 MTBN amiini 1 1H-NMR-spektri 

 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6,22 (s, 1H), 3,33–3,25 (m, 2H), 3,24–3,17 (m, 2H), 3,05 (t, 

2H), 2,43 (t, 2H), 2,25 (s, 3H), 1,54 (p, Hz, 2H). 
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LIITE 23 MTBN amiini 1 13C-NMR-spektri 

 

 
 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 162.26, 48.76, 44.42, 40.96, 37.42, 35.97, 27.10. 
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LIITE 24 MTBN amiini 1 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 25 MTBN amiini 1 HSQC-NMR-spektri 

 

 

  



138 

 

LIITE 26 MTBN amiini 1 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 27 MTBN amiini 2 1H-NMR-spektri 

 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 3.21 (s, 4H), 3.09 (t, 2H), 2.62 (s, 3H), 2.50 (m, 2H), 1.49 (p, 

2H). 
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LIITE 28 MTBN amiini 2 13C-NMR-spektri 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 161.09, 44.65, 41.96, 41.16, 38.79, 31.16, 30.65. 
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LIITE 29 MTBN amiini 2 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 30 MTBN amiini 2 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 31 MTBN amiini 2 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 32 MTBN amiini 1:n protonoitunut isomeeri 1H-NMR-spektri 

 

  

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 6.54 (s, 1H), 3.48 (dd, 2H), 3.39 (d, 2H), 3.25 (t, 2H), 2.98–

2.92 (m, 2H), 2.64 (s, 3H), 1.96 (p, 2H). 
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LIITE 33 MTBN amiini 1:n protonoitunut isomeeri 13C-NMR-spektri 

 

 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): 162.39, 45.92, 44.41, 40.24, 37.45, 32.20, 23.81. 
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LIITE 34 MTBN amiini 1:n protonoitunut isomeeri COSY-NMR-spektri 
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LIITE 35 MTBN amiini 1:n protonoitunut isomeeri HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 36 MTBN amiini 1:n protonoitunut isomeeri HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 37 MTBN amidi 1 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.31 (s, 1H), 6.25 (s, 1H), 3.37 – 3.25 (m, 6H), 3.25 – 3.16 

(m, 6H), 3.07 – 2.95 (m, 4H), 2.94 (s, 3H), 2.78 (s, 3H), 1.97 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.68 (p, 

2H), 1.59 (p, 2H). 
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LIITE 38 MTBN amidi 1 13C-NMR-spektri 

 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): 169.46, 169.23, 162.33, 162.23, 48.07, 47.48, 44.52, 44.48, 

44.38, 40.85, 40.58, 37.44, 35.72, 32.44, 25.99, 25.22, 21.71, 21.03. 
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LIITE 39 MTBN amidi 1 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 40 MTBN amidi 1 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 41 MTBN amidi 1 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 42 MTBN amidi 2 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (500 MHz, DMSO): δ 7.79 (s, 1H), 3.21 (s, 4H), 3.04 (t, 2H), 3.02 – 2.96 (m, 2H), 

2.63 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 1.54 (p, 2H). 
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LIITE 43 MTBN amidi 2 13C-NMR-spektri 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 168.95, 161.04, 44.62, 42.10, 41.64, 36.28, 31.11, 27.31, 

22.61. 
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LIITE 44 MTBN amidi 2 COSY-NMR-spektri 
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LIITE 45 MTBN amidi 2 HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 46 MTBN amidi 2 HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 47 MTBN amiiniseos 1H-NMR-spektri 

 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 6.26 (s, 1H), 3.33–3.25 (m, 2H), 3.25–3.16 (m, 6H), 3.13–2.99 

(m, 4H), 2.62 (s, 3H), 2.48 (t, 2H), 2.40 (t, 2H), 2.24 (s, 3H), 1.54 (m, 2H), 1.50–1.42 (m, 2H). 
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LIITE 48 MTBN amiiniseos 13C-NMR-spektri 

 

 

 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): δ 162.76, 161.57, 49.41, 45.14, 44.92, 41.64, 41.49, 40.49, 

39.44, 37.93, 36.65, 31.62, 31.47, 27.77. 
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LIITE 49 MTBN amiiniseos COSY-NMR-spektri 
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LIITE 50 MTBN amiiniseos HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 51 MTBN amiiniseos HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 52 MTBD amiiniseos 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 3.26 – 3.11 (m, 6H), 3.08 (m, 4H), 2.76 (s, 3H), 2.38 (t, 2H), 

2.23 (s, 3H), 1.77 (p, 2H), 1.54 (p, 2H). 
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LIITE 53 MTBD amiiniseos 13C-NMR-spektri 

 

 

 

13C-NMR (101 MHz, DMSO): 155.56, 155.35, 48.74, 47.33, 45.14, 44.84, 44.47, 44.35, 

40.19, 39.69, 36.13, 35.20, 31.09, 27.24, 22.07, 21.93. 
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LIITE 54 MTBD amiiniseos COSY-NMR-spektri 
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LIITE 55 MTBD amiiniseos HSQC-NMR-spektri 
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LIITE 56 MTBD amiiniseos HMBC-NMR-spektri 
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LIITE 57 MTBD 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 3.18 (t, 2H), 3.04-2.98 (m, 6H), 2.66 (s, 3H), 1.87 (p, 2H), 

1.68 (p, 2H). 

 

 

  



170 

 

LIITE 58 MTBD 13C-NMR-spektri 

 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 151.33, 48.6, 48.31, 48.25, 43.95, 37.16, 23.40, 23.18 
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LIITE 59 MTBN 1H-NMR-spektri 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO): δ 3.27 (m, 4H), 3.18-3.11 (m, 4H), 3.09-3.07 (m, 4H), 3.06-

3.01 (m, 4H), 2.75 (s, 3H), 2.58 (s, 3H), 1.90 (p, 2H), 1.64 (p, 2H). 
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LIITE 60 MTBN 13C-NMR-spektri 

 

 

13C-NMR (126 MHz, DMSO): δ 161.19, 155.59, 53.21, 49.08, 48.54, 47.57, 46.95, 46.36, 

44.17, 43.11, 37.53, 32.77, 22.70, 22.01 

 


