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Tiivistelmä

Tämän  työn  kirjallisessa  osassa  on  kuvattu  erilaisten  helikaalisten  syklofaanien 

rakenteita.  Työssä on rajoituttu hiilivetyrunkoisiin  syklofaaneihin ja  nämä on pyritty 

selvittämään  kattavasti.  Suurin  osa  käsitellyistä  kierteistä  on  jäykkiä,  mutta  myös 

hyvinkin  joustavia  rakenteita  on  tarkasteltu  niiden  mielenkiintoisten  rakenteiden  ja 

ominaisuuksien vuoksi.

Työn  kokeellinen  osa  sisältää  yhden  helikaalisen  syklofaanin  synteesin 

[1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasykloheptafaani].
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Esipuhe

Työn  kirjallinen  osa  on  tehty  syyskuun  2006  ja  huhtikuun  2007,  kokeellinen  osa 

syyskuun 1996 ja joulukuun 1997, välisenä aikana Jyväskylän yliopistossa.

Työssä käytetty kirjallisuus on etsitty viitetietokannoista SciFinder Scholar -hakuohjel-

man ja internetistä Google-hakuohjelman avulla, näin löydettyjen artikkelien kirjalli-

suusviitteitä on myös käytetty hyväksi.

Työn ohjaaja oli professori Kari Rissanen ja haluankin kiittää häntä kärsivällisyydestä.
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KIRJALLINEN OSA  
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1 Johdanto

Helposti  havaittavia  kierteitä  löytyy ruuveista,  kierreportaista,  köysistä  ja  vaijereista. 

Puut ovat usein kierteisiä, mikä näkyy helposti, kuorensa menettäneistä, kelottuneista 

männyistä. Kierreporras mahtuu pieneen tilaan, köydellä on hyvä vetolujuus, eikä kier-

teinen puu kaadu helposti tuulessa. Tunnetuin kierteinen molekyyli on deoksiribonuk-

leiinihappo (DNA).

Kuitumaisia polymeerejä alettiin 1920- ja 1930-luvuilla tutkia röntgensäteillä. Niiden 

rakenteen  oletettiin  olevan  laskostuneita,  jolloin  laskosten  suoristuminen  selittäisi 

luonnonkuitujen  (villa,  silkki)  venymisen.  Useille  polymeereille,  myös  proteiineille, 

ehdotettiin 1930- ja 1940-luvuilla helikaalista laskostumista stereokemiallisista syistä 

(kiraalisten monomeerien odotettiin polymeroituvan helikaaliseen muotoon).1 Pauling et 

al.2 esitti  vuonna  1951  proteiinien  laskostumiselle  α-helikaalisen  mallin  (kuva  1).1 

Kaksoiskierteisen DNA:n rakenteen esittivät Watson ja Crick3 vuonna 1953.

Kuva 1. Paulingin α-heliksi.1

Vuonna 1956 Newman ja Lednicer raportoivat heksaheliseenin synteesin.4 Heliseenit 

puolestaan ovat läheisessä suhteessa syklofaaneihin (kuva 2).5,6,7 Suurin osa helikaalisis-

ta hiilivetysyklofaaneista on syntetisoitu 1970- ja 1980-luvuilla, vanhin löytämäni on 

vuodelta 1959 (Cram ja Dewhirst8).
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Kuva 2. Heliseeneistä helikaalisiin syklofaaneihin.7

2 Yleistä

2.1 Helikaalisuus

Helikaalisuus  on  kiraalisuuden  erikoistapaus.  Kierteellä  on  suunta,  akseli  ja 

nousukulma.  Mikäli  molekyylillä  on  kaikki  nämä  kolme  ominaisuutta,  voidaan  sitä 

kutsua helikaaliseksi tai kierteiseksi.9 Kierre on kuvio, jonka muodostaa pisteen liike 

suoran  (akselin)  ympäri  ja  sen  suuntaisesti  (kuva  3).10 Kierteen  suunta  määrittää 

molekyylin kiraalisuuden. Mikäli kierre on vasenkätinen merkitään sitä symbolilla M 

(miinus).  Oikeakätinen  kierre  merkitään  symbolilla  P  (plus).  Mikäli  kierre  ei  ole 

helposti  tunnistettavissa,  käytetään  sen  identifioimiseen  rajoitetusti  järjestyssääntöä. 

Konformaatioiden  valintasääntöjen  mukaan  valitaan  vertailtavat  ryhmät  akselin 

suhteen, pienin torsiokulma vertailuryhmien välillä määrittää kierteen nousukulman ja 

suunnan. Valintasäännöt ovat seuraavat:9

A) Jos  kaikki  akselin  ryhmät  ovat  erilaisia,  vertailuryhmä  valitaan  normaalien 

järjestysalisääntöjen mukaisesti.

B) Jos ryhmien välinen identtisyys jättää yhden ryhmän ainutlaatuiseksi, niin tämä 

on vertailuryhmä.

C) Jos  kaikki  ryhmät  ovat  identtisiä,  vertailuryhmäksi  valitaan  pienimmän 

torsiokulman tuottava ryhmä.
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Kuva 3. Oikeakätisen heliksin yksi kierre. Etäisyys päästä päähän on L (z-akselin 

suuntainen), kierteen projektion pinta-ala xy-tasossa on A, kierteen muodostavan viivan 

pituus on D.10 

Ruuvimainen potkuri muodostuu kahdesta tai useammasta lavasta, jotka muodostavat 

helikaalisen  pinnan.  Helikaalisen  potkurin  kaikkien  lapojen  täytyy  kiertyä  samaan 

suuntaan.11

2.2 Nimeäminen

Kemian kansainvälinen unioni (IUPAC) on antanut  suositukset faanien nimeämiselle 

vuosina 1998 ja 2002. Syklofaanin rakenne voidaan muuttaa yksinkertaiseksi rungoksi 

(kuva 4). Tällöin faanin moniatomisia rakenneosia korvataan yhdellä tai  useammalla 

erityisatomilla  (superatomit).  Tällainen  moniatominen rakenne  on  täysin  tyydyttynyt 

rengas  tai  rengassysteemi,  tai  tyydyttymätön  rengas  tai  rengassysteemi,  jolla  on 

maksimimäärä ei-kumulatiivisia kaksoissidoksia.  Superatomien korvaamista moniato-

misilla rakenneosilla kutsutaan täsmentämiseksi.12,13
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Kuva 4. Faanien nimeäminen. Yksinkertaistetun rungon nimi: Sykloheptafaani. Faanin 

kantamuodon nimi: 1(2,7)-Naftalena-4(1,3)-bentsenasykloheptafaani.12

Nimettäessä faania nimen perustaksi tulee yksinkertaistetun rungon nimi, johon lisätään 

etuliitteeksi täsmennysosa. Yksinkertaistetun rungon nimeen tulee päätteeksi ”faani” ja 

runko nimetään tyydyttyneiden hiilivetyjen tapaan. Täsmentimeen lisätään päätekirjai-

meksi  ”a”,  samalla  alkuperäinen  päätevokaali  jätetään  pois.  Superatomien  sijainti 

nimessä ilmoitetaan numerolla välittömästi ennen täsmennintä.12,13

Osalle  syklofaaneista  on  jo  valmiiksi  hyvin  tunnettu  nimi,  jota  ei  ole  muodostettu 

näiden sääntöjen mukaan. Tällaiset nimet on annettu sulkeissa.

3 Fenyylirunkoiset bentsenafaanit

Tässä luvussa käydään läpi helikaalisia syklofaaneja, joilla on kolmesta viiteen bent-

seenirengasta sitoutuneina suoraan toisiinsa.

3.1 1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaani-2-eeni

1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaani-2-eeni (kuva 5) on 1,4(1,3)-dibentsenasykloheksa-

faanin  ([2.2]metasyklofaani)  ja  1,3(1,3),2(1,2)-tribentsenasyklopentafaanin  (bentso-

[2.2]metasyklofaani)  välimuoto,  johtaen  akiraalisesta  molekyylistä  helikaaliseen.7,14 

Helikaalisuuden aiheuttaa sillan sidoksen lyhentyminen 1,56 Å:sta 1,336 Å:iin (toinen 
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yksinkertainen sidos korvautuu kaksoissidoksella), joka johtaa aromaattisten renkaiden 

järjestymiseen asymmetriseksi kaksilapaiseksi potkuriksi.15,16,17 Sillan hiiliatomien kul-

ma myös kasvaa, kun sillasta tulee tyydyttymätön. Tyydyttymättömän sillan kulmat ovat 

124,9°  ja  tyydyttyneen  110,7°  ja  111,7°.15 Hiiliatomien  [kuvassa  2  C(1)  ja  C(14)] 

transannulaarinen etäisyys on 2,592 Å. Lyhyt etäisyys pakottaa bentseenirenkaat vene-

muotoon.15

Kuva 5. Vasemmalla 1,4(1,3)-dibentsenasykloheksafaani-2-eenin ([2.2]metasyklofaani-

1-eeni) röntgenrakenne15, oikealla bentseenirenkaiden kiertymistä havainnollistava kuva.

Porrasmaisesti sijaitsevat bentseenirenkaat ovat myös hieman kiertyneet ja kallistuneet 

toistensa suhteen.16,18 Molekyylin geometriaa kuvaavia torsiokulmia on esitetty kuvassa 

6. 1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaani-2-eenille: α = 9,1°, β = 7,3°, γ = 31,0° ja δ = 

8,3°.16

Kuva 6. Molekyylin geometriaa kuvaavia kulmia α, β, γ ja δ.16
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Aromaattiset  sisäprotonit  tulevat  vastakkaisen  bentseenirenkaan  tason  päälle,  mikä 

johtaa  niiden  ydinmagneettisten  resonanssien  (NMR)  signaalin  siirtymiseen  selvästi 

korkeammalle  kentälle  (δHi  =  5,62  ppm).  1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaanilla 

siirtymä korkealle kentälle on vielä suurempi (δHi = 4,25 ppm).19,20,21,22 Porrasmaisesti 

sijaitsevien bentseenirenkaiden liukuminen etäämmälle toisistaan aiheuttaa molekyylin 

geometrian muuttumisen 1,4(1,3)-dibentsenasykloheksafaaniin verrattaessa ja tämä  on 

pääsyy havattuihin eroihin sisäprotonien kemiallisissa siirtymissä.21,22

Samankaltaisia  rakenteita  saadaan  myös  korvaamalla  1,4(1,3)-dibentsenasykloheksa-

faanin sillan hiiliatomeita heteroatomeilla, kuten happi, rikki ja typpi.6,17,23,24

1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaanin renkaan inversiovalli on 131,8 kJ/mol (kuva 7).25 

1,3(1,3),2(1,2)-Tribentsenasyklopentafaanin rasemisaatiovalli on 123,4 kJ/mol.26

Kuva 7. 1,4(1,3)-Dibentsenasykloheksafaanin inversio.27

3.2 1,2,3-Tribentsenasyklofaanit

3.2.1 1,3(1,3),2(1,2)-Tribentsenasyklopentafaani

1,3(1,3),2(1,2)-Tribentsenasyklopentafaani on kolmiportainen kierreporras, jolla on C2-

symmetria (kuva 8). NMR-spektrissä ei sillan CH2-protoneille (AA'BB'-kuvio) havaita 

lämpötilariippuvuutta 190 °C:een mennessä,  mikä kuvaa molekyylin ei-tasomaista ja 

jäykkää  rakennetta.14 Molemmat  intra-annulaariset  protonit  ovat  1,4(1,3)-dibentsena-

sykloheksafaani-2-eenin tavoin siirtyneet korkealle kentällä (δHi  = 5,44).14,21 Rasemi-

saatiovalli molekyylille on 123,4 kJ/mol.26
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Kuva 8. 1,3(1,3),2(1,2)-Tribentsenasyklopentafaanin rakenne.28

Molekyylin  sillat  ovat  sidospituuksiltaan  venyneet,  johtuen  syklofaanin  sisäisestä 

repulsiosta  ja  fenyleenisillan  orto-substituutiosta.  Fenyleenisillan  pituus  on  1,425  Å 

[1,3(1),2(1,2)-tribentsenatrifaanilla  1,422  Å  tai  1,403  Å]  ja  etyleenisillan  pituus  on 

1,581  Å  [1,4(1,3)-dibentsenasykloheksafaanilla  1,568  Å].  Lyhin  transannulaarinen 

etäisyys  on  2,579  Å.  Transannulaaristen  repulsiovoimien  vuoksi  meta-substituoidut 

bentseenirenkaat joutuvat venemuotoon. o-Substituoitu bentseenirengas on tasomainen, 

sen substituentit taipuvat 0,131 ja 0,112 Å renkaan tasosta vastakkaisiin suuntiin. Tämä 

johtaa 11°:n torsiokulmaan. Toiset bentseenirenkaat ovat kallistuneet 47,9° ja 48,6°  o-

substituoidun suhteen.28

Absoluuttisen konfiguraation pitäisi korreloida 1(3,4)-tiofena-2,5(1,3)-dibentsenapenta-

syklofaanin  kanssa.26 Röntgenrakenteen  tutkimisella  on  (-)-1(3,4)-tiofena-2,5(1,3)-

dibentsenapentasyklofaani  määritetty  P-kierteeksi  ja  (+)-1(3,4)-tiofena-2,5(1,3)-

dibentsenapentasyklofaani  M-kierteeksi.  Rasemisaatiovalliksi  on  saatu  113,4  kJ/mol. 

Substituoiduille tiofenadibentsenasyklofaaneille on saatu päinvastainen tulos.29

3.2.2 1(1,3),2(1,2),3(1,4)-Tribentsenasyklopentafaani

1(1,3),3(1,4)-Dibentsenasykloheksafaani  on joustava molekyyli,  jonka  renkaan inver-

siovalli  on  84  kJ/mol  (kuva  9).30,31  1(1,3),2(1,2),3(1,4)-Tribentsenasyklopentafaanin 

(kuva  9)  renkaan  inversiovalli  on  76  kJ/mol.  Sisäprotoni  absorboi  tunnusomaisen 

korkealla kentällä (δHi  = 5,43 ppm).30
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Kuva 9. Vasemmalla 1(1,3),3(1,4)-dibentsenasykloheksafaanin konformaation 

kääntyminen,31 oikealla 1(1,3),2(1,2),3(1,4)-tribentsenasyklopentafaani.30

Verrattaessa  1(1,3),2(1,2),3(1,4)-tribentsenasyklopentafaania    1(1,3),2(1,2),3(1,4)-tri-

bentsenasyklopentafaani-4-eeniin  ja  1,3(1,2),2(1,3),4(1,4)-tetrabentsenasyklotetrafaa-

niin ovat renkaan inversiovallit 75, 44 ja 57 kJ/mol.30,32 Siltojen sidospituudet ja sidos-

kulmat  ovat  merkittäviä  tekijöitä  molekyylin  konformaation  liikkuvuudessa.  Sillan 

kulmien leveneminen kompensoi sidosten lyhentymisen vaikutuksen, transitiotilan ener-

gia alenee m-substituoidun bentseenirenkaan tullessa samansuuntaiseksi siltojen kanssa 

konjugatiivisen stabilisaation vuoksi. Metyleeniprotonien torsionaalinen jännitys transi-

tiotilassa on todennäköisesti myöskin merkittävä tekijä.   Sillan substituenttien ei-kova-

lenttiset vuorovaikutukset vaikuttavat myös molekyylin konformaation liikkuvuuteen. 

13,16-Dimetyyli-1,3(1,2),2(1,3),4(1,4)-tetrabentsenasyklotetrafaanin  renkaan  inversio-

valli on  suurempi kuin 85 kJ/mol.31

3.2.3 1,3(1,2),2(1,3)-Tribentsenasyklopentafaani

1,3(1,2),2(1,3)-Tribentsenasyklopentafaani ei  ole kierreporrasmainen molekyyli,  bent-

seenirenkaiden ketju ei muodosta kierrettä. Molekyylin helikaalisuuden aiheuttaa ety-

leenisilta.

Lämmitettäessä syklofaania havaitaan,  1H-NMR-spektrin perusteella, kaksi molekyylin 

sisäistä liikettä (kuva 10). Toisessa keskimmäinen bentseenirengas keinuu 9-jäsenisen 

renkaan keskuksen läpi ja korkeammalla lämpötilalla etyleenisilta pyörii.33,34 Metyleeni-

protonien  signaali  on  35  °C:ssa  melko  voimakkaasti  leventynyt,  jäähdytettäessä 

muodostuu terävämpi signaali,  joka vastaa ABCD-kuviota.  Lämmitettäessä havaitaan 

terävöityminen  AA'BB'-kuvioksi.  Lämpötilan  noustessa  200  °C:een  samalle  paikalle 

ilmestyy  terävä  singletti.  Yhdistymislämpötilaksi  on  saatu  130  °C,  josta  on  saatu 

rasemisaatiovalliksi 83,7 kJ/mol.33
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Kuva 10. Molekyylin konformaation muutokset.33

13,33-Dimetyylisubstituoidut  analogit  nostavat  rasemisaatiovallia.  Näiden  1H-NMR-

spektrien absorptiot eivät osoita täydellistä yhdistymistä 145 °C:een mentäessä.34 

3.2.4 1,3(1,2),2,6(1,4)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani

Para-substituoitu bentseenirengas ei ole terfenyylirungon  päällä symmetrisesti, vaan 

muodostaa keskimmäisen terfenyyliaromaatin kanssa porrasmaisen rakenteen (kuva 11). 

Päällekkäin oleville  p-fenyleenirenkaille  havaitaan  1H-NMR-spektrissä  korkeammalle 

kentälle siirtynyt singletti (δ = 6,69 ppm ja 7,2 ppm). Leventyneet bentsyyliset signaalit 

(AA'BB'-kuvio)  silpoutuvat  lämmitettäessä.  Jäähdytettäessä  yhdistyvät  kaikki 

metyleeniabsorptiot  0  °C:ssa  ja  p-fenyleenirenkaiden  singletit  levenevät.  Singlettien 

yhdistyminen havaittiin -12 °C:ssa.  Rasemisaatiovalliksi saatiin tästä 56 kJ/mol.35

Kuva 11. Vasemmalla 1,3(1,2),2,6(1,4)-tetrabentsenasyklo-oktafaani ja oikealla 

1,3(1,2),2,6,7(1,4)-pentabentsenasyklononafaani.35
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Korvattaessa bentseenirengas bifenyylillä  (kuva 11)  pääsee terfenyylirungon keskim-

mäinen bentseenirengas pyörimään vapaasti. Muutoin molekyyli on huoneenlämmössä 

jäykkä yhdiste. Molekyylin sillat absorboivat 1H-NMR-spektrissä ABCD-kuviona.35

3.3 1,2,3,4-Tetrabentsenasyklofaanit

3.3.1 2,3(1,2)-Tetrabentsenasykloheksafaanit

Kierteen  konformaation  stabiilisuus  riippuu  sillan  pituudesta.  1,4(1,4),2,3(1,2)-Tetra-

bentsenasykloheksafaanin  (kuva  12)  1H-NMR-spektrin  metyleeniryhmille  havaitaan 

AA'BB'-kuvio sekä huomattavan korkealta kentältä, toistensa päällä olevien bentseeni-

renkaiden anisotropia-alueelta,  p-fenyleeniprotonien AB-kuvio (δA = 5.84 ppm, δB = 

6.60  ppm).  Näiden  signaalien  yhdistymisestä  lämmitettäessä  saadaan  renkaan 

inversiovalliksi  79,3  kJ/mol.  Sulfidille  [6,9-ditia-1,4(1,4),2,3(1,2)-tetrabentsenasyklo-

dekafaani],  jolla  on  huomattavan  paljon  pidempi  silta,  vastaava  valli  on  selvästi 

suurempi (≥104 kJ/mol). Tämä johtuu siitä, että lyhyempi silta aiheuttaa bifenyyliosan 

sidoskulman kasvun siten, että rotaatio 2,2'-substituoidun bifenyyliosan keskimmäisen 

C-C-sidoksen suhteen helpottuu. Sillan pidentyessä  p-fenyleenirenkailla on enemmän 

tilaa, jolloin bifenyyliosan sidoskulman ei pitäisi olla leventynyt. Tällöin rotaatiovalli on 

korkeampi. 1,4(1,4),2,3(1,2)-Tetrabentsenasykloheksafaanin  rakenne on saksimainen ja 

sen p-fenyleenirenkaat ovat päällekkäin.36

Kuva 12. Vasemmalla 1,4(1,4),2,3(1,2)-tetrabentsenasykloheksafaani5 ja oikealla 

1,4(1,3),2,3(1,2)-tetrabentsenasykloheksafaani37.

1,4(1,3),2,3(1,2)-Tetrabentsenasykloheksafaanin  (kuva  12)  sillan  metyleeniryhmille 

havaitaan myös AA'BB'-kuvio, joka on lämpötilasta riippumaton 137°:een asti. Renkaan 

inversiovalli on silloin vähintään 92 kJ/mol. Toisin kuin 1,4(1,4),2,3(1,2)-tetrabentsena-

sykloheksafaanissa, sillan piteneminen johtaa joustavampaan rakenteeseen.37
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3.3.2 2(1,3),3(1,2)-Tetrabentsenasykloheksafaanit

Siltojen  metyleeniryhmille  saadaan  1,4(1,4),2(1,3),3(1,2)-  ja  1,2,4(1,3),3(1,2)-tetra-

bentsenasykloheksafaaneille (kuva 13) AA'BB'- ja ABCD-kuviot. Lämmitettäessä 137 

°C:een  yksinkertaistuu  ABCD-kuvio  AA'BB'-kuvioksi,  mikä  kuvaa  1,2,4(1,3),3(1,2)-

tetrabentsenasykloheksafaanin  rakenteen  jäykkyyden  pientä  vähentymistä.  Muuta 

muutosta ei tapahdu, joten näiden rakenteiden renkaan inversiovallin täytyy olla yli 92 

kJ/mol. 1,2(1,3),3(1,2),4(1,4)-Tetrabentsenasykloheksafaanin (kuva 13) metyleeniproto-

nien signaali on singletti, molekyyli on siten huoneenlämpötilassa joustava.37

Kuva 13. Vasemmalta oikealle: 1,4(1,4),2(1,3),3(1,2)-Tetrabentsenasykloheksafaani, 

1,2,4(1,3),3(1,2)- tetrabentsenasykloheksafaani  ja 1,2(1,3),3(1,2),4(1,4)-

tetrabentsenasykloheksafaani.37

3.4 1,2,3,4,5-Pentabentsenasyklofaanit

1,3,5(1,3),2,4(1,2)-Pentabentsenasykloheptafaanin  (kuva  14)  lämpötilasta  riippuvasta 
1H-NMR-spektristä  voidaan  päätellä,  että  molekyyli  on  alemmissa  lämpötiloissa 

helikaalinen.  Huoneenlämpötilassa  singlettinä  esiintyvät  metyleeniprotonit  levenevät 

voimakkaasti  jäähdytettäessä.  Renkaan  inversiovalliksi  saadaan  43,9  kJ/mol.  Sillan 

pidentyessä sulfonilla kasvaa inversiovalli (48,1 kJ/mol).38 Samanlainen havainto tehtiin 

aikaisemmin 1,4(1,4),2,3(1,2)-tetrabentsenasykloheksafaanille (luku 3.3.1).

Kuva 14. (M)-1,3,5(1,3),2,4(1,2)-Pentabentsenasykloheptafaani.39
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1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaanin  (kuva  15)  1H-NMR-spektristä 

havaitaan  metyleeniprotoneille  ABCD-kuvio.  Metyleeniprotonien  resonanssi  on 

riippumaton lämpötilasta 150 °C:een asti.  Huoneenlämpötilassa ei  siis rasemisaatiota 

vastaavaa  renkaan  inversiota  tapahdu.  Myöskään  p-fenyleenirenkaan  rotaatiota  ei 

esiinny, vaan korkeintaan torsioliikettä. Syklofaanille havaitaan myös selvästi korkealle 

kentälle  siirtynyt  intra-annulaarisen  vetyatomin,  Hi,  absorptio.  Tämän  ja  vastaavan 

vinyleenisiltaisen molekyylin Hi-absorption siirtymien erosta (Δδ = 0,42 ppm) voidaan 

päätellä  kierteen  nousun olevan suurempi  etyleenisiltaisessa  molekyylissä.  Jäykempi 

kaksoissidos johtaa pienempään kierteen nousuun, jonka vuoksi Hi joutuu voimakkaam-

min päissä olevien bentseenirenkaiden anisotropia-alueelle.  Tämä vaikutus heikentyy 

kaksoissidoskulman suurentumisen kautta.5

Kuva 15. (P)-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaani.5

Kaksinkertaisesti silloitetun 1,5(1,2,4),2,4(1,2),3(1,3)-pentabentsenabisyklo[3.2.2]nona-

faanin  (kuva  16)  kierteen  nousu  on  pienempi  kuin  1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-penta-

bentsenasykloheptafaanin.  Tämä näkyy protoneiden  Hf ja  Hg suurempana siirtymänä 

korkealle kentälle. Syklofaanin NMR-spektri ei osoita lainkaan signaalin levenemistä 

190 °C:ssa.39

Kuva 16. 1,5(1,2,4),2,4(1,2),3(1,3)-Pentabentsenabisyklo[3.2.2]nonafaani.39

1,5(1,2),2,4(1,2),3(1,3)-Pentabentsenasykloheptafaanin  bissulfidi  esiintyy  kahdessa 

konformaatiossa,  joista  toinen  on  helikaalinen  ja  toinen  symmetrinen  (kuva  17). 

Bissulfidin sillan etyleeniosalle  havaitaan  1H-NMR-spektrissä  kvartetti  ja  multipletti. 

Mitattaessa  140  °C:ssa  havaitaan  molempien  ulompien  absorptioiden  (kvartetti  ja 
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multipletti) yhdistyminen, sisemmät kvartetit säilyvät. Sisemmät ja ulommat absorptiot 

kuuluvat  siten  pareittain  yhteen.  Ulommainen  pari  kuuluu  bissulfidin  helikaaliselle 

rakenteelle  ja  sisempi symmetriselle rakenteelle.  Hapetettaessa bissulfidi  disulfoniksi 

havaitaan enää symmetrinen rakenne. Monosulfidille havaitaan myös vain symmetrinen 

rakenne. Sen sisäprotoni, Hi, on siirtynyt korkeammalle kentälle (δ = 5,97 ppm). Kaksi 

Hm-protonia puolestaan on siirtynyt matalammalle kentälle. Päissä olevat bentseeniren-

kaat  ovat  tylsässä  kulmassa  toisiinsa  nähden,  jolloin  Hm-protonit  joutuvat  niiden 

anisotropia-alueelle.39

Kuva 17. Bissulfidin konformaatiot.39

Hiilivetysyklofaanin  etyleenisillalle  havaitaan  AA'BB'-kuvio.  1H-NMR-spektristä 

puuttuu kokonaan Hm-protonien matalalle kentälle siirtyneet absorptiot, jolloin rakenne 

ei  voi  olla  symmetrinen.  Renkaan  supistuminen  johtaa,  steeristen  vuorovaikutusten 

vuoksi, edullisempaan helikaaliseen konformaatioon (kuva 18). Päissä olevat bentseeni-

renkaat eivät ole faanimaisesti kasvokkain. Etyleenisilta on antiklinaalisessa konformaa-

tiossa, missä bentseenitasot ovat toisiinsa nähden noin 120°:n kulmassa. Rasemisaatiota 

ei tapahdu 150 °C:een mennessä.39

Kuva 18. 1,2,4,5(1,2),3(1,3)-Pentabentsenasykloheptafaani.39
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4 1,2-Dibentsenasyklofaanit

4.1 1,2(1,2)-Dibentsenasykloheksafaani

Molekyylin minimienergiakonformaatio on  vino-vene-tuoli-konformaatio C2-symmet-

rialla (kuva 19).40,41,42 1H- ja  13C-NMR-spektrit eivät osoita muutosta lämpötilojen +30 

°C:n ja -80 °C:n välillä. Molekyylin rasemisaatiokynnys on 97 kJ/mol, jolloin bifenyyli-

osan  dihedraalikulma  muuttuu  noin  +60°:sta  -60°:een.40 2,2'-Silloittujen  bifenyylien 

konfiguraatio on R, kun ympyrädikroismispektrin (CD-spektri) A-transitiota vastaava 

Cotton-ilmiö  on  positiivinen,  bentseenirenkaiden  dihedraalikulma  on  alle  90°,  eikä 

bifenyylin renkaissa ole  polaarisia substituentteja  (kuva 19).41,42 Gawroński  et al. on 

osoittanut  1,2(1,2)-dibentsenasyklotetrafaaneille  (9,10-dihydrofenantreeneille),  että  A-

vyön Cotton-ilmiö ei johdu bifenyylin bentseenirenkaiden kiertymisestä, vaan bentsyy-

listen  hiiliatomien  konfiguraatiosta.  Sen  sijaan  biaryylin  helikaalisuus  [(+)-P/(-)-M] 

voidaan todeta B-vyön Cotton-ilmiön merkistä.43

Kuva 19. (+)-Trans-4,5-dibromo-1,2(1,2)-dibentsenasykloheksafaanin rakenne ja 

vastaavan (-)-syklofaanin CD-spektri. Bifenyyliosan konfiguraatio on S, A-transition 

vyön aallonpituus on 233,5 nm (negatiivinen Cotton-ilmiö).41

Sillan  pituuden kasvaessa  yhdestä  hiiliatomista  neljään,  kasvaa  bifenyylin  renkaiden 

kiertymiskulma 0°:sta 60°:een.44,45 Silta-atomien määrän kasvaessa seitsemään, kasvaa 

kulma 104°:een. Bifenyylin o-vedyn kemiallinen siirtymä korreloi  hyvin kiertymiskul-

man kosinin neliön kanssa (kuva 20).44
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Kuva 20. o-Vedyn kemiallinen siirtymä (δ) kiertymiskulman kosinin neliön (cos2θ) 

funktiona.44

Bifenyylin  dihedraalikulma  pienenee  silloittamalla  myös  6,6'-asemiin  ja  suurenee 

lisäämällä  6,6'-asemiin  metyylisubstituentti.  Syklofaanin  rasemisaatiokynnys  kasvaa 

dihedraalikulman kasvaessa, kunkin yhdisteryhmän sisällä (yksinkertaisesti silloitettu, 

metyylisubstituoitu ja kaksinkertaisesti silloitettu).46

4.2 1,2,5,6(1,3)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani

1,2,5,6(1,3)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani on kiertyneessä konformaatiossa, joka lähes-

tyy D2-symmetriaa (kuva 21).47,48 Aromaattisten renkaiden väliset kiertokulmat bifenyy-

liosissa ovat 46,8 ja 52,1°. Syklofaanin siltojen torsiokulmat ovat 63,7° ja 63,5°.47 Eris-

tyneet aromaattiset protonit joutuvat vastakkaisen aromaattisen renkaan varjostamaksi ja 

absorboivat korkealla kentällä (δ = 5,97 ppm).47,48 Näiden protonien odotettu yläkentälle 

siirtymä  laskettiin  kiderakenteen  konformaation  perusteella  ja  niiden  havaittiin 

toteutuvan liuoksessa. Konformaatio on siten pääosin sama kiteessä ja liuoksessa ja se 

kuvaa  todennäköisesti  molekyylin  alinta  energiaminimiä.47 Syklofaanin  1H-NMR-

spektrin etyleenisignaalien yhdistymislämpötila on 180 K ja tästä laskettu energiavalli 

on 34,5 kJ/mol.48
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Kuva 21. 1,2,5,6(1,3)-Tetrabentsenasyklo-oktafaanin röntgenrakenne.47 

Vastaavan dieenin (kuva 22) aromaattiset sisäprotonit absorboivat matalalla kentällä (δ 

= 7,61 ppm). Ultraviolettispektri (UV-spektri) on samankaltainen cis-stilbeenin kanssa, 

lähestulkoon kaksinkertaisella ε-arvolla. Tämä toteutuu vain konformaatiolla, jolla on 

D2-symmetria.49

Kuva 22. 1,2,5,6(1,3)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani-3,7-dieeni.49

4.3 1,2,5,6(1,2)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani-3,7-diyyni

1,2,5,6(1,2)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani-3,7-diyynillä  (kuva 23)  on jäykkä hiilivety-

runko, jossa molempien kolmoissidosten hiiliatomit sijaitsevat vinon tetraedrin kulmis-

sa.50,51 Molekyylin UV-absorptiot ovat huomattavan matalalla aallonpituudella verrattu-

na  bifenyylin  ja  difenyleeniasetyleenin  spektreihin.  Hypsokrominen  siirtymä  johtuu 

bentseenirenkaiden  kiertymisestä,  bifenyyliakselin  suuntaisesti  ja  difenyyliasetyleeni-
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akselin  suuntaisesti,  toistensa  suhteen.51 Kiertymiskulmat  ovat  49,4°  ja  91,6°.52 

Röntgenrakenteen perusteella kolmoissidokset eivät ole lineaarisia, vaan eroavat siitä 

6,2°.  Kolmoissidosten  keskusten  välinen  etäisyys  on  2,85  Å.51,52 Ristikkäin  olevien 

kolmoissidosten välinen kulma on 52,6°. Molekyyli on D2-symmetrinen.52

Kuva 23. 1,2,5,6(1,2)-Tetrabentsenasyklo-oktafaani-3,7-diyyni.52

5 Naftalenasyklofaanit

5.1 1(1,8)-Naftalena-2,5-dibentsenasyklopentafaanit

Silloittamalla symmetrinen ja jäykkä 1,8-difenyylinaftaleeni epäsymmetrisesti saadaan 

helikaalinen syklofaani (kuva 24). Molekyylin helikaalisuus johtuu pääosin alifaattisesta 

sillasta, mutta sillan lyhyyden vuoksi rengas vääntyy, joka myös johtaa kiraalisuuteen. 

Naftalenafaanin 1H-NMR-spektri viittaa konformaation suhteen jäykkään ja jännittynee-

seen molekyyliin. Bentseenirenkaiden protonit Hi, Hk ja Hl, jotka sijaitsevat vastakkai-

sen bentseenirenkaan anisotropia-alueella, resonoivat multipletteina yläkentällä (δ = 5,7 

ppm). Metyleeniprotoneiden ABCD-kuvion yhdistymislämpötila on vähintään 205 °C. 

Polarimetrisillä  mittauksilla  määritettiin  molekyylin  rasemisaatiokinetiikkaa  ja 

rasemisaatiovalliksi saatiin 93,6 kJ/mol.53

Kuva 24. 1(1,8)-Naftalena-2(1,3),5(1,4)-dibentsenasyklopentafaani.53
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1(1,8)-Naftalena-2,5(1,4)-dibentsenasyklopentafaanin (kuva  25)  bentseenirenkaat  ovat 

venemuodossa, joiden α-kulmat (kuva 25) ovat 9,6° (keskiarvo). Verrattaessa molekyy-

lin  etyleenisillan  puolta  naftaleenidiyylisillan  puoleen,  ei  bentseenirenkaiden  muutos 

tasomaisuudesta eroa huomattavasti, vaikka sillat ovat eripituisia. Pituusero tulee esiin 

vasta β-kulmassa (kuva 25). Etyleenisillan puolelta C-C-sidos on kallistunut keskimää-

rin  11,2°  bentseenirenkaan  kolmen  hiiliatomin  määrittämän  tason  suhteen.  Toisella 

puolella poikkeamaa tuskin havaitaan. Bentseenirenkaat ovat kallistuneet 3,8°. Molem-

pien bentseenitasojen keskukset ovat toisiinsa nähden siirtyneet 0,6 Å. Etyleenisillan 

torsiokulma  on  5,3°  ja  bentseenirenkaat  ovat  toisiinsa  nähden  kiertyneet  noin  6°. 

Bentseenirenkaat eivät siten ole täysin päällekkäin. Tämän vuoksi naftaleeniosa ei ole 

kohtisuoraan  bentseenirenkaita  vasten  (71,5°  ja  72,5°).  Molekyylin  sisään  aiheutuu 

kierto,  joka  tekee  sen  kiraaliseksi.  Naftaleeniosan  peri-asemiin  substituoidut  hiilet 

poikkeavat tasosta vastakkaisiin suuntiin.54

Kuva 25. Vasemmalla 1(1,8)-naftalena-2,5(1,4)-dibentsenasyklopentafaani, oikealla α- 

ja β-kulmat sekä bentseenirenkaiden muoto havainnollistettuna.54

1(1,8)-Naftalena-2,5(1,3)-dibentsenasyklopentafaanin  dibentsenaosa  on  syn-konfor-

maatiossa  (kuva  26).  Anti-konformaatio  ei  ole  mahdollinen  naftaleenidiyylisillan 

jäykkyyden vuoksi. Bentseenirenkaat ovat venemuodossa ja auki ulospäin. Molekyylin 

sisäpuolella α-kulma on keskiarvoltaan 9°, mikä on huomattavasti ulkopuolen vastaavaa 

arvoa (3°) suurempi. Molekyylin β-kulma on etyleenisillan puolella suurempi (keskiar-

vo  10°)  kuin  vastapuolelta  (2°).  Lyhin  transannulaarinen  etäisyys  on  etyleenisillalla 

substituoitujen  hiilien  välillä  (2,753  Å).  Bentseenirenkaat  ovat  toisiinsa  nähden 

kallistuneet 27,1°. Naftaleeniosan ja bentseenirenkaiden väliset kulmat ovat 118,4° ja 

92,8°. Etyleenisillan torsiokulma on 7,2°. Naftaleeniosa on tasomainen. Naftaleeniosan 

peri-asemiin substituoidut hiilet poikkeavat tasosta vastakkaisiin suuntiin.54
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Kuva 26. Vasemmalla 1(1,8)-naftalena-2,5(1,3)-dibentsenasyklopentafaani, oikealla 

bentseenirenkaiden konformaatiota havainnollistava kuva.54

5.2  1,4-Dinaftalenasykloheksafaanit

1,4(2,6)-Dinaftalenasykloheksafaanin  naftaleeniosat  ovat  järjestäytyneet  ristikkäin 

(kuva 27).55 1H-NMR-spektrissä havaitaan aromaattisille protoneille ABX-kuvio (δA = 

7,13 ppm, δB = 6,91 ppm ja δX = 6,45 ppm). Neljän ekvivalentin α-protonin (HA ja HX) 

0,68  ppm:n  siirtymäero  voidaan  selittää  vain  kiraalisella  rakenteella.  HX-protonit 

sijaitsevat vastakkaisen naftaleeniosan anisotropia-alueella.55,56 HA-protonit  puolestaan 

sijaitsevat molekyylin reunoilla, eivätkä joudu samalla tavalla vastakkaisen naftaleeni-

osan  varjostamaksi.55 Naftalenasyklofaanin  etyleenisillat  eivät  ole  kohtisuorassa 

naftaleenitasoja vastaan, vaan vinossa ja toisiinsa nähden ristikkäin.55,56 Naftaleeniosat 

eivät  myöskään ole  tasomaisia,  vaan  vääntyneet  1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanin 

([2.2]parasyklofaani) tavoin. (+)-Naftalenasyklofaani ei rasemisoidu  150 °C:ssa.55

Kuva 27.  1,4(2,6)-Dinaftalenasykloheksafaani.57

1,4(1,5)-Dinaftalenasykloheksafaani voi esiintyä joko akiraalisena (peilisymmetrisenä) 

isomeerinä  tai  kiraalisena  (D2-symmetrisenä)  isomeerinä,  jonka  naftaleeniosat  ovat 

ristikkäin  (kuva  28).57,58 Akiraalisen  muodon  1H-NMR-spektrissä  naftaleeniprotonien 

absorptiot  siirtyvät kaikki korkeammalle kentälle 1,5-dimetyylinaftaleeniin verrattuna 

(kuva 29). Tähän verrattuna kiraalisen isomeerin H-2 on siirtynyt alemmalle kentälle ja 

H-4  ylemmälle  kentälle,  joka  sopii  hyvin  ristikkäisille  naftaleeniosille.57 H-4  on 
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enemmän  vastakkaisen  naftaleenitason  päällä,  kun  taas  H-2  sijaitsee  enemmän 

molekyylin reunalla. Etyleenisillat eivät ole kohtisuorassa naftaleenitasoja vastaan, vaan 

vinossa  ja  toisiinsa  nähden  ristikkäin.57,58 Kiraalisen  isomeerin  naftaleeniosat  ovat 

voimakkaammin vääntyneet kuin akiraalisen.57 

Kuva 28. 1,4(1,5)-Dinaftalenasykloheksafaanin isomeerit. Vasemmalla akiraalinen ja 

oikealla helikaalinen muoto.57

Kuva 29. Aromaattisten protonien kemialliset siirtymät. Ylhäältä alas: 1,5-

Dimetyylinaftaleenin, 1,4(1,5)-dinaftalenasykloheksafaanin akiraalisen muodon ja 

helikaalisen muodon siirtymiä.57
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5.3 1,5-Dinaftalenasyklo-oktafaanit

Dinaftalenasyklo-oktafaanien naftaleeniosat ovat tasomaisempia kuin dinaftalenasyklo-

heksafaaneissa,  johtuen  siltojen  pitenemisestä.  1,5(2,6)-Dinaftalenasyklo-oktafaani 

esiintyy symmetrisenä ja  helikaalisena isomeerinä (kuva 30).  Helikaalisen isomeerin 

naftaleeniosat ovat ristikkäin, noin 30°:n kulmalla.59

Kuva 30.  1,5(2,6)-Dinaftalenasyklo-oktafaanin isomeerit. Vasemmalla akiraalinen ja 

oikealla helikaalinen muoto.59

1(1,5),5(2,6)-Dinaftalenasyklo-oktafaani puolestaan esiintyy kahtena helikaalisena iso-

meerinä (kuva 31). Näiden ristikkäisten naftaleeniosien kulmat ovat noin 30° ja 75°.59

Kuva 31.  1(1,5),5(2,6)-Dinaftalenasyklo-oktafaanin isomeerit. Vasemmalla heikosti 

ristikkäinen ja oikealla voimakkaasti ristikkäinen muoto.59

Naftaleeniprotonit joutuvat eri naftaleeniosien välisillä kulmilla eri tavalla vastakkaisen 

naftaleeniosan varjostamaksi, tämä näkyy selvästi 1H-NMR-spektreissä (kuva 32).59
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Kuva 32. Aromaattisten protonien kemialliset siirtymät.59

6 1,4,7,10-Tetrabentsenasyklododekafaanit

1,4,7,10(1,4)-Tetrabentsenasyklododekafaanin (kuva 33)  1H-NMR-spektristä havaitaan 

singletti  aromaattisille  protoneille  ja  singletti  etyleeniprotoneille.  Jäähdytettäessä 

etyleenisignaalit levenevät ja muodostavat AA'XX'-kuvion 173 K:ssa. Syklofaanin D2d-

konformaatio ja helikaalinen D2-konformaatio voivat selittää havaitun spektrin. Näiden 

konformaatioiden välille ei voi tehdä eroa havaittujen siirtymien perusteella.48 Mono-

substituoitujen syklofaanien bentseenirenkaiden m- ja p-asemissa substituenttiin nähden 

oleville protoneille havaittiin epätavallinen lämpötilariippuvuus. Nitro-, syano-, aseto- 

ja  bromosyklofaaneille  havaittiin  selvä  korkeammalle  kentälle  siirtyminen,  kun  taas 

hydroksi-, asetoksi- ja dimetyyliaminoryhmillä oli pienempi vaikutus.48,60 Siirtymät ja 

niiden lämpötilariippuvuus voidaan selittää, jos D2-konformaatiolla on alin energia ja 

substituoidut bentseenirenkaat voivat suosia joko sijaintia muiden renkaiden välissä tai 

sijaintia  molekyylin  reunalla.  Samanlainen  helikaalisen  konformaation  suosiminen 

havaittiin  1,7(1,4)-dinaftalena-4,10(1,4)-dibentsenasyklododekafaanille.  1,4,7,10(1,4)-

Tetrabentsenasyklododekafaanin konformaation muutoksen energiavalli on 38 kJ/mol.48
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Kuva 33. 1,4,7,10(1,4)-Tetrabentsenasyklododekafaanin helikaalinen konformaatio.61

1,4,7,10(1,3)-Tetrabentsenasyklododekafaanin  m-substituoitujen  renkaiden  siltojen 

välissä olevat protonit ovat siirtyneet korkeammalle kentälle (δ = 5,88 ppm). Vastaavan 

tetraeenin (kuva 34) protonit ovat siirtyneet huomattavasti matalalle kentälle (δ = 7,86 

ppm).  Vastaavanlaiset  siirtymät  on havaittu  1,4(1,3)-dibentsenasykloheksafaanille   ja 

sen dieenille (δ = 4,25 ppm ja 7,90 ppm) sekä 1,7(1,3,5),4,10,15(1,3)-pentabentsenabi-

syklo[5.5.5]heptadekafaanille ja sen heksaeenille (δ = 6,05 ppm ja 8,86 ppm). Tyydytty-

neiden ja tyydyttymättömien molekyylien konformaatioiden täytyy siten olla keskenään 

toistensa kaltaisia (vrt. Luku 7.1).61

Kuva 34. 1,4,7,10(1,3)-Tetrabentsenasyklododekafaani-2,5,8,11-tetraeeni.61

7 Bisyklofaanit

7.1 1,7(1,3,5),4,10,15(1,3)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani

Bisyklofaanin matalimman energian konformeeri on D3-symmetrinen heliksi, jolla ei ole 

keskusaukkoa (kuva 35). Rasemisaatiovalliksi saatiin 36 kJ/mol. Syklofaanin etyleeni-

protonit osoittavat AA'BB'-kuviota (δ = 2,68 ppm), joka on odotettua usean konformee-

rin  keskiarvoistetulle  spektrille.62 Trisubstituoitujen  aromaattisten  renkaiden  ja  m-

substituoitujen renkaiden siltojen välissä olevien protonien suuri korkeammalle kentälle 

siirtymä (δ = 6,36 ppm ja 6,05 ppm) selittyy bentseenirenkaiden yhteisellä varjostuksel-
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la tiiviissä konformaatiossa. Vaikutus on suurempi  m-substituoitujen renkaiden proto-

neille, jotka ovat puristuneet trisubstituoitujen renkaiden väliin.61,62 Kaksi m-substituoi-

tua  bentseenirengasta  aiheuttavat  lähellä  olevan  kolmannen  renkaan  siltojen  välissä 

olevalle protonille varjostumisen vähentymistä.61 Matalan lämpötilan spektri sopii vain 

konformaatioille,  joilla  on kolminkertainen symmetria-akseli  (D3 ja C3h).  C3h-konfor-

meeri ei tuottaisi suurta varjostusta, koska m-substituoidut renkaat sijaitsevat kohtisuo-

raan trisubstituoituja renkaita vastaan.62 Varjostus voidaan selittää tiiviillä D3-konfor-

maatiolla.61,62

Kuva 35. 1,7(1,3,5),4,10,15(1,3)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani.62

Vastaava  heksaeeni  voi  omaksua konformaatioita  kahden ääripään väliltä  (kuva 36). 

Toisessa kahden trisubstituoidun renkaan välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt ja 

kiertymiskulma  (sillan  alun  ja  lopun  välinen  kulma  katsottaessa  molekyyliä 

kolminkertaisen symmetria-akselin suunnasta) on suurimmillaan. Suuri kiertymiskulma 

johtaa molekyylin keskusaukon minimoitumiseen. Toisessa ääripäässä kiertymiskulma 

on nolla ja trisubstituoitujen renkaiden välinen etäisyys sekä keskusaukon koko ovat 

mahdollisimman  suuria.  Heksaeenin  1H-NMR-spektrissä  yksi  signaali  ilmestyi 

epätavallisen alhaiselle kentälle (δ = 8,86 ppm). Tämä piikki johtuu kolmesta siltojen 

välissä  olevasta  protonista  m-substituoiduissa  bentseenirenkaissa.  Samanlainen 

matalalle kentälle siirtymä on havaittu 1,4(1,3)-dibentsenasyklotetrafaani-2,5-dieenissä 

(δ = 7,90 ppm), jolla on anti-konformaatio. Heksaeenin m-substituoitujen bentseeniren-

kaiden siltojen välissä olevien protonien ja trisubstituoitujen  bentseenirenkaiden proto-

nien  signaalien  siirtymien  keskimääräinen  arvo  on  7,84  ppm.  Vain  puristuneella 

konformaatiolla  nämä  protonit  ovat  samankaltaisessa  ympäristössä,  kuin  1,4(1,3)-

dibentsenasyklotetrafaani-2,5-dieenissä.  Koska  heksaeenin  m-substituoidut  bentseeni-

renkaat ovat vinossa, ovat trisubstituoitujen renkaiden protonit enemmän varjostuneet, 

kuin  syklofaanidieenin  sisäprotonit.  Heksaeenin  m-substituoitujen  renkaiden 

protoneiden  varjostusta  vähentää  kaksi  muuta  aromaattista  rengasta.  Heksaeenin 

rakenne on siten D3-symmetrinen ja helikaalinen.61 Kiertymiskulma molekyylillä on 87° 
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ja  trisubstituoitujen  bentseenirenkaiden  välinen  etäisyys  on  4,47  Å.  Kaksoissidosten 

torsiokulmat  ovat  vain  7°,  vinyleenisiltojen  torsiokulmat  tri-  ja  m-substituoitujen 

bentseenirenkaiden kanssa ovat myös pieniä, 37° ja 23°.63

Kuva 36. 1,7(1,3,5),4,10,15(1,3)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani-

2,5,8,11,13,16-heksaeenin äärikonformaatiot. Vasemmalla helikaalinen ja oikealla 

akiraalinen muoto.61

7.2 1,7(1,3,5),4,10,15(1,4)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani

Molekyylin  p-substituoidut  bentseenirenkaat  pyörivät  vapaasti,  mikä  näkyy  näiden 

renkaiden protonien aiheuttamana singlettinä (δ = 6,5 ppm) NMR-spektrissä, pyörimi-

nen on nopeata  myös 170 K:ssä.  Myös trisubstituoitujen renkaiden protonit  näkyvät 

singlettinä (δ = 6,65 ppm), kuten etyleeniprotonitkin (δ = 2,79 ppm). Aromaattisten 

protonien singletit  ovat siirtyneet korkeammalle kentälle,  johtuen bentseenirenkaiden 

keskinäisestä  varjostuksesta,  vaikutus  on  kuitenkin  pienempi,  kuin  vastaavalla  m-

substituoidulla bisyklofaanilla.62 Matalan lämpötilan spektriä vallitsee yksi, D3-symmet-

rinen, konformeeri (kuva 37).61,62 Alimman energian konformeeri ei kuitenkaan voi olla 

yhtä tiivis kuin vastaava  m-substituoitu bisyklofaani. Rasemisaatiovalliksi on saatu 37 

kJ/mol.62

Kuva 37. 1,7(1,3,5),4,10,15(1,4)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani.62
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Vastaavalle  heksaeenille  ei  NMR-spektrin  perusteella  voida  tehdä  eroa  D3h-  ja  D3-

konformeerien  välille  (kuva  38).61 Molekyylimekaniikalla  laskemalla  saadaan 

bisyklofaanille  D3-symmetria.  Kiertymiskulma  on  65°  ja  trisubstituoitujen  renkaiden 

välinen etäisyys 6,93 Å. Vinyleenisiltojen torsiokulmat ovat  pienet, n. 9°. Vinyleeni-

siltojen torsiokulmat p- ja trisubstituoitujen bentseenirenkaiden kanssa ovat suuremmat, 

55° ja 25°, kuin vastaavassa m-substituoidussa bisyklofaanissa.63

Kuva 38.  1,7(1,3,5),4,10,15(1,4)-Pentabentsenabisyklo[5.5.5]heptadekafaani-

2,5,8,11,13,16-heksaeenin äärikonformaatiot. Vasemmalla helikaalinen (D3-

symmetrinen) ja oikella akiraalinen (D3h-symmetrinen) konformaatio.61

7.3  Epäsymmetrisesti silloitetut dibentsenabisyklofaanit

Epäsymmetrisesti  silloitetut  dibentsenasyklofaanit  ovat  vääntyneitä,  jännittyneitä  ja 

kiraalisia  molekyylejä.  1(1,2,4),4(1,3,5)-Dibentsenabisyklo[2.2.2]oktafaani  on  C1-

symmetrinen  ja  1(1,2,4),4(2,1,4)-dibentsenabi-syklo[2.2.2]oktafaani  on  C2-symmetri-

nen,  mikä  näkyy  NMR-spektreissä.  13C-NMR-spektristä  löytyy  kuusi  piikkiä  C1-

symmetriselle syklofaanille ja kolme C2-symmetriselle. Syklofaanien bentseenirenkaat 

eivät sijaitse täysin vastakkain, vaan ovat vääntyneet sivuun (kuva 39). C1-symmetrisen 

syklofaanin  protoni,  Hf,  siirtyy  korkeimmalle  kentälle  (δ  = 5,04 ppm),  vastakkaisen 

bentseenirenkaan korkeimmalle kentälle siirtynyt protoni on Hc (δ = 5,88 ppm).64 C2-

Symmetrisessä  syklofaanissa  bentseenirenkaiden  asemiin  4  substituoidun  sillan  (C2-

akseli kulkee tämän sillan keskeltä) torsiokulmaksi tulee noin 42°. Tällöin bentseeni-

tasot siirtyvät toistensa suhteen. Protoni Hc siirtyy toisen bentseenirenkaan päälle (δ = 

5,45  ppm) ja  protonit  Ha ja  Hb siirtyvät  kauemmas  (δ  = 6,89  ppm ja  6,91  ppm).65 

Erityisen jännittyneen rakenteen vuoksi  1(1,2,4),4(1,3,5)-dibentsenabisyklo[2.2.2]okta-

faani on labiili ja muuttuu nopeasti hartsimaiseksi.64
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Kuva 39. Vasemmalla  1(1,2,4),4(1,3,5)-dibentsenabisyklo[2.2.2]oktafaani ja oikealla 

1(1,2,4),4(2,1,4)-dibentsenabisyklo[2.2.2]oktafaani.64

8 Trisyklofaanit

8.1 1,4,7,10(1,3,5)-Tetrabentsenatrisyklo[5.5.2.24,10]heksadekafaani

Trisyklofaanin  (kuva  40)  1H-NMR-spektrissä  havaitaan  yksi  signaali  aromaattisille 

protoneille ja yksi signaali bentsyylisille protoneille. 13C-NMR-spektristä löytyy kolme 

signaalia. Spektrin yksinkertaisuus kuvaa korkeaa symmetrisyyttä. Alle -90 °C:n lämpö-

tiloissakin molekyylin runko on niin joustava, että etyleenisiltojen kiertyminen C3-sym-

metria-akselin suhteen on nopeaa, joten ei havaita metyleenisignaalin halkeamista.66,67 

Kuva 40. 1,4,7,10(1,3,5)-Tetrabentsenatrisyklo[5.5.2.24,10]heksadekafaani.66

Kiertyneet etyleenisillat aiheuttavat molekyylille P-helikaalisen konformaation kiinteäs-

sä tilassa, mikä on osoitettu röntgenrakenteen analyysillä (kuva 41). Neljän bentseeni-

renkaan  keskukset   muodostavat  hieman,  C3-symmetria-akselin  suhteen,  painuneen 

tetrahedronin. Painuminen (4 pm) johtuu kloroformin sitoutumisesta, yhden bentseeni-

renkaan kanssa, molekyylin ulkopuolelle (kuva 41). Keskuontelon halkaisija on 568 pm. 

Huomioitaessa bentseenirenkaiden van der Waals -säde, saadaan ontelon halkaisijaksi 

228 pm, joka riittäisi pienten metalli-ionien inkluusiolle.66,67 Molekyylin 1,4,7(1,3)-tri-
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bentsenasyklononafaaniosien muodostamat aukot pinnassa ovat halkaisijaltaan 386 pm 

(n. 180 pm, huomioitaessa van der Waals-säteet).66

Kuva 41. Trisyklofaanin ja kloroformin 1:1-adduktin röntgenrakenne. Vasemmalla 

nähdään hiilivetyrungon kiertyminen P-helikaaliseen muotoon ja oikealla kloroformin 

koordinoituminen yhteen bentseenirenkaaseen.66

Molekyyli  muodosti  1:1-kompleksin hopeatriflaatin kanssa tetrahydrofuraanissa,  joka 

saostui.66,67 Kiinteän tilan NMR-spektrit viittaisivat siihen, että hopeakationi ei sijaitse 

häkin sisällä, vaan koordinoituu ulkopuolen pinnalle.67 Alkalimetallikationikompleksien 

elektronirakenteen  ab initio -mallitustutkimuksessa endohedraalisten isomeerien olete-

taan olevan eksohedraalisia stabiilimpia kaasufaasissa. Liuosfaasissa, jossa liuos muo-

dostaa komplekseja  kationin kanssa tilanne on päinvastainen,  koska endohedraalisen 

kompleksin  muodostuminen  vaatisi  liuos-kationi-kompleksin  täydellisen  purkautu-

misen.67,68

Vastaavan  heksaeenin  kaksoissidosten  torsiokulmiksi  on  laskettu  noin  5°. 

Bentseenirenkaat ja kaksoissidokset ovat lähes ortogonaalisia (100°). Molekyylillä on T-

symmetria. Molekyylin ontelon koko on 50 Å, jos molekyyli oletetaan pallomaiseksi ja 

otetaan huomioon normaalit van der Waals -säteet.63

8.2 15,25,34,44,55,65,74,84-Okta-tert-butyyli-1(1,2,3),2(1,3,2),3,7,8(2,1),4(1,2),5,6(2,1,3)-

 oktabentsenatrisyklo[4.2.0.02,5]oktafaani

Oktabentsenatrisyklo-oktafaani on jäykkä kaksoiskierteinen molekyyli (kuva 42). Sen 
1H-NMR-spektri sisältää kaksi resonanssisignaalia  t-butyyliryhmille (36/36) ja viiden 
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resonanssisignaalin  sarjan  (4/4/4/4/4)  aromaattisille  protoneille.  Kolme  matalimman 

kentän resonanssia kuuluu ulommille betnseenirenkaille ja kaksi korkeimpien kenttien 

resonanssia  kuuluu  sisemmille  bentseenirenkaille.  Kaksiulotteiset  pyörivän 

koordinaatiston  ytimen  Overhauser  -spektroskooppiset  kokeet  (2D-ROESY)  antavat 

kaksi negatiivisen faasin ristipiikkiä protonien H3 (hiilessä 33) ja H5 (hiilessä 24) sekä 

H3 ja H4 (hiilessä 66) välille. Yksiulotteisessa ytimen Overhauser-ilmiö -kokeessa (1D-

NOE) H3,H5-  ja  H3,H4-protoni-protonikontaktit  antavat  NOE:ksi  10% ja  ei-NOE:ä 

(<2%).  H3,H5-kontakti  (r  =  3,0  Å)  on  samankaltainen  kuin  vastaavien  protonien 

kontakti  molekyylin  puolikkaat  muodostavassa  14,24,34,44-tetra-tert-butyyli-

1,2(1,2),3,4(2,1)-tetrabentsenasyklotetrafaanissa  ja  H3,H4-kontakti  (r=3,8  Å)  on 

tunnusomainen molekyylin  kaksoiskierteelle.69

Kuva 42. 15,25,34,44,55,65,74,84-Okta-tert-butyyli-1(1,2,3),2(1,3,2),3,7,8(2,1),4(1,2),-

5,6(2,1,3)-oktabentsenatrisyklo[4.2.0.02,5]oktafaani.69

9 Asetyleeniset syklofaanit

9.1 Dibentsenasyklofaanieeniyynit

9.1.1 1,8(1,4)-Dibentsenasyklotetradekafaani-2,6,9,13-tetraeeni-4,11-diyyni

1,8(1,4)-Dibentsenasyklotetradekafaani-2,6,9,13-tetraeeni-4,11-diyynin  (kuva  43)  ja 

1,10(1,4)-dibentsenasyklo-oktadekafaani-2,8,11,17-tetraeeni-4,6,13,15-tetrayynin mole-

kyylimallien perusteella tyydyttymätön silta antaa näille rakenteille helikaalisen kierron, 

joka  on  samankaltainen  kuin  D2-symmetrisellä  1,6(1,4)-dibentsenasyklodekafaani-

2,4,7,9-tetraeenillä  (kuva  43).8,70 Molekyylien  bentseenirenkaat  pyörivät  vapaasti. 

Bentseenirenkaat eivät ole täysin päällekkäin, vaan kiertyneet toistensa suhteen.70
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Kuva 43. Vasemmalla 1,8(1,4)-dibentsenasyklotetradekafaani-2,6,9,13-tetraeeni-4,11-

diyyni70 ja oikealla 1,6(1,4)-dibentsenasyklodekafaani-2,4,7,9-tetraeeni8.

9.1.2 1(2,1,4),14(2,4,1)-Dibentsenabisyklo[12.2.2]oktadekafaani-4,10-dieeni-

2,6,8,12-tetrayyni

Tyydyttymätön  ketju  muodostaa  syklofaaniin  kierteen  ja  aiheuttaa  poikkeaman 

normaaliin 1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanin geometriaan (kuva 44). Bentseeniren-

kaiden ketjun puoleisten atomien väliset etäisyydet ovat hieman lyhentyneet (3,06 Å). 

Toisella puolella etäisyydet ovat normaaleja (3,09 Å).71

Kuva 44. 1(2,1,4),14(2,4,1)-Dibentsenabisyklo[12.2.2]oktadekafaani-4,10-dieeni-

2,6,8,12-tetrayynin röntgenrakenne.71

Boydston  et al.71 syntetisoivat myös vastaavan dibentsenaketjuisen syklofaanin (kuva 

45)  ja  tutkivat  näiden  syklofaanien  elektronisia  ominaisuuksia.  Dibentsenaketjuisen 

syklofaanin  UV-spektrin  batokrominen  siirtymä,  absorptiointensiteetin  suuruus  ja 

pidemmälle jatkunut absorptio johtuvat todennäköisesti globaalista transannulaarisesta 

delokalisaatiosta, joka tapahtuu läpi täysin konjugoidun makrosyklin. Tyydyttymättö-

män ketjun omaavalle syklofaanille ei havaittu batokromista siirtymää, mutta kylläkin 

pidemmälle  jatkunut  absorptio  ja  korkea  absorptiointensiteetti  suuremmilla  aallonpi-
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tuuksilla, jotka johtuvat lisääntyneestä konjugaatiosta bentseenirenkaiden korvautuessa 

alkeeneilla.71

Kuva 45. 1(2,1,4),4,9(1,2),12(2,4,1)-Tetrabentsenabisyklo[10.2.2]heksadekafaani-

2,5,7,10-tetrayyni.71

9.1.3 1,18(1,3,5)-Dibentsenabisyklo[16.16.16]pentakontafaani-6,12,23,29,39,45-

heksaeeni-2,4,8,10,14,16,19,21,25,27,31,33,35,37,41,43,47,49-oktadekayyni

Syklofaanin bentseenirenkaat eivät ole päällekkäin, vaan ovat siirtyneet noin 1,32 Å:ä 

C23-C26-akselin  suuntaisesti  (kuva  46).  Kaksi  hiiliparia,  C2-C27  ja  C6-C25,  ovat 

käytännöllisesti katsoen päällekkäin. Bentseenirenkaiden tasojen välinen kulma on 5,0°. 

Tasojen välinen etäisyys C2:sta ja C6:sta on 3,323 Å ja 3,250 Å. Butadiynyyliosat ovat 

taipuneet  5°  lineaarisuudesta,  mikä  aiheuttaa  kiteessä  molekyylille  C1-symmetrian. 

Kiteessä kierre näyttäisi tunnistavan molekyylin kätisyyden, sillä erikätisiä molekyylejä 

erottaa  kiteessä  o-diklooribentseenikanava.  Molekyylin  rasemisaatiovalliksi  on  saatu 

laskennallisesti  12,5–25,2  kJ/mol,  joten  matalissakin  lämpötiloissa  molekyylin 

rasemisoitumisen täytyy olla nopea.72

Kuva 46. Dibentsenabisyklofaanin röntgenrakenne.72
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9.2 Tetrabentsenasyklofaaniyynit

1,4,9,12(1,2)-Tetrabentsenasykloheksadekafaani-2,5,7,10,13,15-heksayyni  saa  kiteessä 

jännitteettömän,  kiraalisen  konfiguraation  (kuva  47).  Laskennallisesti  sille  saadaan 

kiertynyt  D2-symmetrinen  konformaatio  ja  rasemisaatiovalliksi  saadaan 31,4  kJ/mol. 

Syklofaani räjähtää 245 °C:ssa vakuumissa oranssin valon välähtäessä. Räjähdyksessä 

vapautuu  metaani-  ja  vetykaasua  ja  tuotteena  on  lähes  puhdas  hiilituote.  Amorfisen 

hiilen ja grafiitin lisäksi muodostuu järjestyneitä hiiliputkia ja -sipuleita (engl. carbon 

layers of tube- and onion-type).73

Kuva 47. 1,4,9,12(1,2)-Tetrabentsenasykloheksadekafaani-2,5,7,10,13,15-heksayynin 

röntgenrakenne.73

1,6,11,16(1,2)-Tetrabentsenasykloeikosafaani-2,4,7,9,12,14,17,19-oktayynin  (kuva  48) 

röntgenrakenteen  määrityksessä  asymmetrisessä  yksikössä  oli  kaksi  molekyyliä. 

Molekyylien diyyniyksiköt eivät ole ihan lineaarisia, vaan kulmat vaihtelevat 174,0°:sta 

179,4°:een. Vastakkain olevien bentseenien kulmat ovat molekyylissä A 67,9° ja 98,2° 

sekä  molekyylissä  B  90,0°  ja  72,1°.  Vastakkain  olevien  diyynien  keskusten  väliset 

etäisyydet ovat molekyylille A 6,258 Å ja 7,264 Å sekä molekyylille B 6,54 Å ja 7,285 

Å. Syklofaani on satulan muotoinen.74

Kuva 48. 1,6,11,16(1,2)-Tetrabentsenasykloeikosafaani-2,4,7,9,12,14,17,19-oktayynin 

röntgenrakenne.74
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9.3 Heksabentsenasyklofaaniyynit

Heksabentsenasyklotetradekafaanitetrayyni on helikaalinen molekyyli, jonka uloimmat 

renkaat  muodostavat  kaksi  kättä  (kuva  49).  Tämä  näyttäisi  johtuvan  molekyylin 

kiertymisestä,  jotta  siltojen  kahden  uloimman  bentseenirenkaan  ryhmittyminen 

helpottuisi. Tämä luo pihtimäisen rakenteen, jossa on yksi dikloorimetaani joka toisen 

molekyylin  ontelossa. Helikaalinen konformaatio helpottaa asetyleenisidosten jännitys-

tä. Neljän kolmoissidoksen kulmat ovat 177,7°, 177,1°, 175,9° ja 178,7°.75

Kuva 49. 1,3,8,10(1,2),2,9(1,4)-Heksabentsenasyklotetradekafaani-4,6,11,13-tetrayynin 

röntgenrakenne. Vasemmassa kuvassa syklofaanin ontelossa on dikloorimetaani.75

Heksabentsenasyklodokosafaanioktayyni  on  kiteessä  kiertyneessä  konformaatiossa 

(kuva  50).  Tämä  eroaa  huomattavasti  pienemmästä  syklofaanista  (kuva  49).  p-

Substituoidut  bentseenirenkaat  sijaitsevat  päällekkäin  hieman  kiertyneenä  toisiinsa 

nähden. Renkaiden välinen etäisyys on 3,572 Å. Diasetyleenikäden pituus on 13,073 Å 

ja taipuneiden ylä- ja alapuolen (kuva 50, oikealla) bentseenirenkaiden välinen etäisyys 

on hieman pidempi, 16,371 Å.76

Kuva 50. 1,7,12,18(1,2),4,15(1,4)-Heksabentsenasyklodokosafaani-

2,5,8,10,13,16,19,21-oktayynin röntgenrakenne päältä ja sivulta kuvattuna.76
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Substituoitaessa  t-butyylillä  kiderakenne  ei  enää  ole  yhtä  säännöllinen  (kuva  51). 

Keskimmäisten  bentseenirenkaiden  tasot  eivät  ole  samansuuntaisia,  vaan  tasot  ovat 

10°:n kulmassa toisiinsa nähden. Tasojen välinen etäisyys on 3,7 Å ja ne eivät ole täysin 

päällekkäin, vaan ne ovat siirtyneet 0,95 Å.77 Osa kolmoissidoksista on selkeästi väänty-

nyt lineaarisuudesta,  kulmat atomeissa C11 ja C12 ovat 172°.77,78 Bentseenirenkaat ovat 

kiertyneet toisiinsa nähden 30°.78

Kuva 51. t-Butyylisubstituoidun syklofaanin röntgenrakenne.77

Hinrichs  et al.77 on syntetisoinut myös vastaavan 1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaani-

johdannaisen  (kuva  52)  ja  verrannut  näiden  elektronisia  ominaisuuksia.  UV-spektrin 

matalan energian vyön batokrominen siirtymä viittaa voimakkaampaan delokalisaatioon 

kuin silloittamattomassa syklofaanissa. 1,4(1,4)-Dibentsenasykloheksafaanien bentsee-

nirenkaiden välinen etäisyys on tyypillisesti 3,09 Å.77

Kuva 52. 44,94,154,204-Tetra-tert-butyyli-1,12(1,2,4,5),4,15(1,2,4),9,20(2,1,4)-heksa-

bentsenatrisyklo[10.10.2.21,12]heksakosafaani-2,5,7,10,13,16,18,21-oktayyni

(R = tert-butyyli).77

Heksabentsenasyklotrikontafaanidodekayynitetra-N-dibutyyliamiinin  protoni-  ja  hiili-

NMR-spektrit osoittivat, että syklofaanin konformaatio on liuoksessa hyvin symmetri-
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nen (kuva 53).  Konformaatio on myös stabiili  huoneenlämmössä.  Isomerisoituminen 

vaatisi jännittyneen, tasomaisen suorakaiteen kaltaisen konformaation välimuodokseen. 

Syklofaani on helikaalinen, C2-symmetrinen, molekyyli.79

Kuva 53. 1,7,22(2,1),16(1,2),4,19(1,4)-Heksabentsenasyklotrikontafaani-

2,5,8,10,12,14,17,20,23,25,27,29-dodekayyni-14,74,164,224-tetra-N-dibutyyliamiinin 

konformaatio molekyylimallina eri kulmista katsoen.79

Heksabentsenasyklotrikontafaanidodekayynitetra-N-dibutyyliamiini  on  kahdessa  heli-

kaalisessa konformaatiossa (kuvat 54 ja 55). C2h-symmetrisessä (rusettimaisessa) kon-

formaatiossa  ja  C2-symmetrisessä  (perhosmaisessa)  konformaatiossa.  Kummassakin 

konformaatiossa  kaksi  bentseenirengasta  asettuu  päällekkäin.  Näiden  aromaattisten 

renkaiden väliset etäisyydet ovat 3,55 Å (rusetti) ja 3,52 Å (perhonen). Kummankin 

isomeerin konformaatiot ovat stabiileja lämmitettäessä 100 °C:een.79

Kuva 54. 1,6,21(2,1),16(1,2),11,26(1,3)-Heksabentsenasyklotrikontafaani-

2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodekayyni-14,64,164,214-tetra-N-dibutyyliamiinin 

rusettikonformaation molekyylimalli.79
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Kuva 55. 1,6,21(2,1),16(1,2),11,26(1,3)-Heksabentsenasyklotrikontafaani-

2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodekayyni-14,64,164,214-tetra-N-dibutyyliamiinin 

perhoskonformaation molekyylimalli.79

9.4 1,2,8,9(1,2)-Tetranaftalena-5,12(1,3)-dibentsenasyklotetradekafaani-3,6,10,13-

 tetrayyni

Syklofaanin runko on kiertynyt helikaaliseen konformaatioon (kuva 56).80,81 Kolmois-

sidokset  ovat  taipuneet  hieman.  Kahden  binaftyyliryhmän  naftaleenitasojen  väliset 

kulmat  eroavat  huomattavasti  toisistaan  (68° ja  78°).  Symmetrinen rakenne sijoittaa 

bentseenirenkaiden  sisäprotonit  erittäin  lähelle  toisiaan.  Tästä  aiheutuva  renkaan 

jännitys siirtyy kiteessä epäsymmetrisesti binaftyylipäihin. Liuoksessa 1H- ja 13C-NMR-

spektrit  viittaavat  sen  sijaan  symmetriseen  rakenteeseen.  Syklofaani  valmistettiin 

enantiomeerisesti  puhtaana  muotona.80 Verrattaessa  syklofaanin  CD-spektriä  sen 

asykliseen  vastineeseen  havaitaan  voimakkaan  Cotton-ilmiön  katoaminen  (nollapiste 

320  nm)  ja  samalla  negatiivisen  piikin  häviäminen  (340  nm).80,81 Tämä  viittaa 

kaksoishelikaalisen rakenteen jäykkyyteen. Kasvatettaessa renkaan kokoa  syklofaanin 

homologeilla,  palaa  Cotton-ilmiö  takaisin.  Syklofaanin  pienimmät  homologit  ovat 

edelleen osittain kiertyneet.81

Kuva 56. Vasemmalla syklofaanin nitrojohdannaisen röntgenrakenne ja oikealla 

kaksoiskierteisen syklofaanin täyteinen malli.80
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10 Helisenafaanit

10.1 1(1,4)-Fenantrena-4(1,4)-bentsenasykloheksafaani

Helisenafaanin (kuva 57) siltoihin kiinnittyneet aromaattiset renkaat ovat venemuodos-

sa.  Renkaiden  tasot  ovat  kiertyneet  huomattavasti  toisiinsa  nähden.  Tätä  kiertymistä 

kuvaa  siltojen  välinen  torsiokulma  [C(17)···C(2)-C(1)···C(18)],  joka  on  36,4°. 

Fenantreeniosa aiheuttaa sillan päässä olevan hiilen, C(14), taipumisen 18,9 pm renkaan 

tasosta, mikä on enemmän kuin muiden vastaavien hiilien taipuminen (14,4–14,8 pm). 

Fenantreenilahden  torsiokulma  [C(11)-C(12)-C(13)-C(14)]  on  19,0°.  Näiden  hiilien 

väliset  kulmat  [C(11)-C(12)-C(13)  on  123,5°  ja  C(12)-C(13)-C(14)  on  123,1°]  ovat 

fenantreenia  suuremmat.  Fenantreeniosan  yksittäisten  renkaiden  konformaatiot  ovat 

erilaisia. Silloissa kiinni oleva rengas on venemuodossa. Keskimmäisen renkaan hiili 

C(13) on 11,5 pm:ä muiden hiilien tason ulkopuolella. Rengas on puolivenemuodossa, 

mikä  johtaa  koko  molekyylin  helikaaliseen  rakenteeseen.  Viimeinen  rengas  on 

lähestulkoon tasomainen.82

Kuva 57. (+)-1(1,4)-Fenantrena-4(1,4)-bentsenasykloheksafaanin röntgenrakenne.82

10.2 1,2(4,5)-Difenantrenasyklodifaani

Kaksi  kiertynyttä  fenantreeniosaa voivat  olla  lähes  ortogonaalisesti  toisiinsa nähden, 

jolloin molekyyli  saa potkurimaisen rakenteen (D2-symmetria,  kuva 58).  Molekyylin 

UV-spektri on samankaltainen fenantreenin spektrin kanssa. Kahdelle absorptiovyölle 

havaitaan  batokrominen  siirtymä,  joten  kahden  aromaattisen  systeemin  välinen 

vuorovaikutus on rajoittunutta. Myös 1H-NMR-spektri on samankaltainen fenantreenin 

kanssa,  lukuunottamatta  0,98  ppm:aa  korkeammalle  kentälle  siirtynyttä  fenantreeni-
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osien hiiliatomeihin 3 ja  6  sitoutuneiden protonien signaalia  (δ  = 6,63 ppm).  Tämä 

johtuu  vastakkaisen  fenantreeniosan  varjostuksesta  kiertyneessä  rakenteessa.49,83 

Röntgenrakenteen tutkiminen on osoittanut, että fenantreeniosien sisäiset rakenteelliset 

muutokset  ovat  samankaltaisia,  kuin  heliseeneillä.  Kumpikin  fenantreeniosa  on 

kiertynyt  samaan suuntaan.  Bifenyyliosien bentseenirenkaat ovat  venemuodossa,  kun 

taas fenantreeniosissa niitä yhdistävien bentseenirenkaiden rakenteet ovat vääntyneinä 

vinomuotoon. Bifenyyliryhmien bentseenirenkaiden väliset kulmat on 26,6° ja näiden 

renkaiden  ja  yhdistävien  bentseenirenkaiden  väliset  kulmat  ovat  15,2°.  Fenantreeni-

osien välinen kulma on 69°.84

Kuva 58. 1,2(4,5)-Difenantrenasyklodifaanin röntgenrakenne.84

10.3 1(2,13)-Pentahelisena-4(1,4)-bentsenasykloheksafaani

Syklofaanin (kuva 59) UV-spektri on lähes identtinen pentaheliseenin kanssa. Molekyy-

lin pentaheliseeniosan protoneiden kemialliset siirtymät ovat samankaltaisia pentaheli-

seenin  protonien  kanssa,  sisäprotoneja  lukuunottamatta.  Sisäprotoneiden  signaali  on 

siirtynyt 1,2 ppm:aa korkeammalle kentälle. Kohtisuoraan pentaheliseeniosaa vastaan 

oleva bentseenirengas aiheuttaa osan tästä varjostuksesta. Sen lisäksi bentseenirenkaan 

täytyy pakottaa pentaheliseenin päitä erilleen, kasvattaen sisäprotonien välistä kulmaa ja 

etäisyyttä.  Tämä  heikentää  siirtymää  matalalle  kentälle.  Siltojen  protonit  näkyvät 

ABCD-kuviona, joiden siirtymät ja kytkentävakiot viittaavat melko jäykkään rakentee-

seen.85
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Kuva 59. 1(2,13)-Pentahelisena-4(1,4)-bentsenasykloheksafaani.85

10.4 1,2(2,13)-Dipentahelisenasyklodifaani

Molekyylillä on kaksilapaisen potkurin geometria (D2-symmetria, kuva 60).  1H-NMR-

spektri on samankaltainen pentaheliseenin kanssa. Suurin ero spektrissä on protonille, 

joka joutuu toisen pentaheliseeniosan lähelle, tällöin signaali siirtyy δ = 7,47 ppm:sta δ 

=  7,12  ppm:aan.  Verrattaessa  UV-spektriä  pentaheliseenin  spektriin  havaitaan,  että 

pentaheliseeni absorboi hieman lyhyemmillä aallonpituuksilla. Tämä viittaa siihen, että 

molekyylin  geometria  muuttuu  hieman  tai  heliseeniosien  välillä  on  jonkin  verran 

vuorovaikutusta.86

Kuva 60. 1,2(2,13)-Dipentahelisenasyklodifaani.86

10.5 1,7(2,15)-Diheksahelisena-4,10(1,2,4,5)-dibentsenasyklododekafaani-2,5,8,11-

 tetrayyni-44,45,124,125-tetra-N,N-dioktyylikarboksiamidi

Helisenafaanin heliseeniosat ovat jäykässä konformaatiossa toisiinsa nähden kiertynei-

nä (kuva 61).  Symmetristä  rakennetta  tukee  1H-NMR-spektri,  jossa havaitaan kolme 

paria  dupletteja  ja  kaksi  singlettiä.  Helisenofaanin  CD-  ja  UV-spektrin  pitkän 

aallonpituuden huiput esiintyvät samoilla aallonpituuksilla kuin avoketjuisen monomee-
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rinkin,  mikä  viittaa  delokalisoitumisen  estymiseen  heliseeniosien  välillä  kiertymisen 

johdosta.87 

Kuva 61. Helisenafaani [n = 1, R = CON(C8H17)2] ja sen kolmiulotteinen kuvaus ilman 

sivuketjuja.87

11 Monikerroksiset syklofaanit

11.1 (1,4)-Substituoidut syklofaanit

1,4(1,4)-Dibentsenasykloheksafaani ([2.2]parasyklofaani) on näiden syklofaanien perus-

yksikkö. Dibentsenasykloheksafaanin bentseenirenkaat sijaitsevat 3,09 Å:n etäisyydellä 

toisistaan taipuneina venemuotoon. Bentseenirenkaisiin substituoidut hiilet ovat taipu-

neet muiden hiilien määrittelemästä tasosta noin 12°. Bentseenirenkaat ovat kiertyneet 

toisiinsa nähden noin 6° (kuva 62).88,89 Bentseenirenkaiden kiertymiselle on saatu 19 

K:ssä  jopa  12,6°.  Laskennallisesti  kiertyneen  konformaation  (D2-symmetria)  ja 

peilikuvamaisen konformaation (D2h-symmetria) väliseksi energiavalliksi on saatu 0,84 

kJ/mol, joten äärikonformaatioiden välinen liike on hyvin helppoa.90
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Kuva 62. 1,4(1,4)-Dibentsenasykloheksafaanin kierto.89

Silloittamalla bentseenirengas kahdella sillalla ristikkäin muutetaan samalla bentseeni-

renkaan konformaatiota. 9(1,4,2,5)-Bentsenaspiro[8.8]heptadekafaanin bentseenirengas 

on  vääntyneessä,  D2-symmetrisessä,  vinomuodossa  (kuva  63).  Tämä  vääntyminen 

näkyy  elektronisissa  spektreissä  siirtymänä  pidemmälle  aallonpituudelle  verrattuna 

vastaavaan, vain toiselta puolelta silloitettuun syklofaaniin. Molekyyli on D2-symmetri-

nen.91,92 Molekyyliä on käsitelty tasomaisen kiraalisuuden kannalta ja sen absoluuttinen 

konfiguraatio  on  määritetty.  Tämä  määritys  perustuu  (+)-1(1,4)-bentsenasyklonona-

faani-12-karboksyylihapon absoluuttiseen konfiguraatioon, jonka on esitetty olevan S.92 

Harada et al.93 on selvittänyt uudelleen kyseisen hapon konfiguraation ja havainnut sen 

olevan  R.  Tällä  tavoin  korjattuna  saadaan  absoluuttiseksi  konfiguraatioksi  (S)-(-)-

9(1,4,2,5)-Bentsenaspiro[8.8]heptadekafaani (kuva 63).

Kuva 63. Vasemmalla (S)-(-)- 9(1,4,2,5)-bentsenaspiro[8.8]heptadekafaani, oikealla 

bentseenirenkaan vääntynyt vinomuoto.94

Vastaavia syklofaaneja on tehty muitakin. 9(1,4,2,5)-Bentsenaspiro[8.10]nonadekafaani 

on C2-symmetrinen.91,92 13(1,4,2,5)-Bentsenaspiro[12.12]pentakosafaani on D2-symmet-

rinen.95

Monikerroksisten syklofaanien (kuva 64) NMR-spektrien aromaattisten protonien sig-

naalit siirtyvät enenevästi korkeammalle kentälle kerrosten lukumäärän kasvaessa.96,97 
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Elektronisissa spektreissä (kuva 65) havaitaan puolestaan voimakkaita batokromisia ja 

hyperkromisia  ilmiöitä  kerrosten  lukumäärän  kasvaessa,  johtuen  bentseenirenkaiden 

transannulaaristen elektronisten vuorovaikutusten voimistumisesta.97,98 Kerrosten luku-

määrän kasvaessa yli viiden, eivät transannulaariset vuorovaikutukset kerrosta kohden 

enää kasva.98

Kuva 64. Lähtien vasemmalta: 3,9(1,4),6(1,4,2,5)-Tribentsenaspiro[5.5]undekafaani, 

3,12(1,4),6(1,4,2,5),9(1,2,5,4)-tetrabentsenadispiro[5.2.5.2]heksadekafaani, 

3,15(1,4),6(1,4,2,5),9,12(1,2,5,4)-pentabentsenatrispiro[5.2.2.512.29.26]henikosafaani, 

3,18(1,4),6(1,4,2,5),9,12,15(1,2,5,4)-heksabentsenatetraspiro[5.2.2.2.515.212.29.26]heksa-

kosafaani.97

Näiden  syklofaanien  absoluuttiset  konfiguraatiot  on  määritetty  perustuen  (R)-(-)-12-

metyyli-1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaaniin.94 Syklofaanien (-)-muotojen CD-spektrit 

on esitetty kuvassa 65.

Kuva 65. Syklofaanien CD-spektrejä. (R)-(-)-12-metyyli-1,4(1,4)-dibentsenasykloheksa-

faani (–––), (R)-(-)-tribentsenafaani (— – —), (R,R)-(-)-tetrabentsenafaani (– –), 

(R,R,R)-(-)-pentabentsenafaani (---) ja (R,R,R,R)-(-)-heksabentsenafaani (····).94
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Syklofaanien röntgenrakenteet on ratkaistu ei-helikaalisille isomeereille, näiden perus-

teella on saatu seuraavia tuloksia. Kolme- ja neljäkerroksisten syklofaanien bentseeni-

renkaiden  välinen  etäisyys  (3,03  Å)  on  vertailukelpoinen  1,4(1,4)-dibentsenasyklo-

heksafaanin kanssa. Kaikki ulommaiset bentseenirenkaat ovat taipuneet venemuotoon 

(kuva 66) π-elektronipilvien repulsion vuoksi. Niiden taipumiskulmat ovat lähes samat 

kuin  1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanissa.  Sisemmät  bentseenirenkaat  ovat  väänty-

neessä  vinomuodossa  (kuva  66)  etyleenisiltojen  ristikkäisen  substituution  vuoksi. 

Vääntynyt vinomuoto on jännittyneempi ja vääristynyt enemmän tasomaisuudesta kuin 

venemuoto, atomien siirtymä pois tasosta on -0,16–0,14 Å (venemuodolla -0,11–0,08 

Å).97,99,100 Ulko- ja sisäbentseenirenkaita yhdistävien etyleenisiltojen sidospituudet ovat 

suurempia  kuin  1,4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanissa.  Sisäbentseenirenkaiden  välillä 

sidospituudet ovat puolestaan pienempiä.99,100

Kuva 66. Monikerroksisten syklofaanien bentseenirenkaiden rakenteet. Yllä ulommaiset 

bentseenirenkaat ja alla sisemmät bentseenirenkaat.97

Bentseenirenkaiden  sidoskulmat  muuttuvat  huomattavasti.  Substituentteja  sisältävien 

hiilien kulmat ovat pienentyneet ja muut ovat hieman suurentuneet, kulmat vaihtelevat 

välillä 115,8–123,5°.99,100

Ulko-  ja  sisärenkaiden  välillä  on  pieni  kierto  (8°)  (kuva  67).  Verrattuna  1,4(1,4)-

dibentsenasykloheksafaaniin,  renkaiden  kierto  rajoittuu  vain  toiseen  suuntaan  ulom-

maisten ja sisempien renkaiden välisten siltojen repulsion vuoksi. Sisärenkaat eivät ole 

kiertyneet, vaan ovat siirtyneet 0,15 Å:ä toistensa suhteen (kuva 67).99



44

Kuva 67. Vasemmalla ulko- ja sisärenkaiden välinen kierto, oikealla sisärenkaiden 

välinen siirtymä.99

Ulommaisten bentseenirenkaiden vetyatomit ovat siirtyneet kohti molekyylin keskusta, 

kun sisärenkaiden vetyatomit ovat keskitasossa.99 Metyylisubstituoiduissa syklofaaneis-

sa ulompien renkaiden metyyliryhmät puolestaan siirtyvät ulospäin. Tämä johtuu repul-

siosta sisäbentseenirenkaiden vetyjen kanssa, NMR-spektrissä tämä havaitaan sisären-

kaiden aromaattisten protonien 0,38 ppm:n siirtymänä alemmalle  kentälle  verrattuna 

syklofaaniin, jolla ei metyyliryhmiä ole.99,100 

11.2  (1,4),(1,3)-Substituoidut syklofaanit

1(1,3),4(1,4)-Dibentsenasykloheksafaanin  ([2.2]metaparasyklofaani,  kuva  68)  NMR-

spektristä  havaitaan  m-substituoidun  renkaan  sisäprotonin,  Hb,  siirtymä  korkealle 

kentälle, joka johtuu tämän protonin sijainnista p-substituoidun renkaan päällä. p-Subs-

tituoidun  renkaan  protonit,  Hc ja  Hd,  eivät  ole  ekvivalentteja  huoneenlämmössä  m-

substituoidun renkaan konformaation jäykkyyden vuoksi. Lämmitettäessä m-substituoi-

tu rengas kääntyy (kuva 9, s. 8), mikä johtaa p-substituoidun renkaan protonien signaali-

en yhdistymiseen.  Yhdistymislämpötila on noin 140 °C,  konformaation kääntymisen 

aktivaatioenergia on 88 kJ/mol.101

Kuva 68. 1(1,3),4(1,4)-Dibentsenasykloheksafaani.101 
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Kolmikerrosfaaneissa kolmannen bentseenirenkaan anisotropia johtaa protonien Hb, Hc 

ja Hd siirtymiseen korkeammalle kentälle. 3(1,3),6(1,4,2,5),9(1,4)-Tribentsenaspiro[5.5]-

undekafaanin (kuva 69) m-substituoidun renkaan konformaation kääntyminen tapahtuu 

alemmassa lämpötilassa kuin 1(1,3),4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanin (yhdistymisläm-

pötila 100 °C, aktivaatioenergia 75 kJ/mol). Tämä johtuu todennäköisesti bentseeniren-

kaan vääntyneestä vinomuodosta, joka alentaa kääntymisen steeristä energiavallia.101

Kuva 69. 3(1,3),6(1,4,2,5),9(1,4)-Tribentsenaspiro[5.5]undekafaani, m-substituoidun 

renkaan konformaation kääntyminen.101

3,9(1,3),6(1,4,2,5)-Tribentsenaspiro[5.5]undekafaanin  tapauksessa  m-substituoitujen 

renkaiden jäykkyys johtaa kahteen eri konformaatioon (kuva 70). Tämä näkyy NMR-

spektrissä sisäprotonien Hb ja Hb' absorptiona hieman eri paikoissa (δ = 5,28 ppm ja 5,37 

ppm). Toiselle konformaatiolle aromaattiset protonit, Hc, ovat ekvivalentteja (δ = 5,60 

ppm),  mutta  toisessa  konformaatiossa  Hd'-protoni  joutuu  kahden  m-substituoidun 

renkaan varjostamaksi ja siirtyy korkeammalle kentälle ja Hc' matalammalle (δ =  4,39 

ppm  ja  6,87  ppm).  m-Substituoitujen  renkaiden  kääntymisen  energiavalli  on  melko 

alhainen (80 kJ/mol, yhdistymislämpötila 116 °C).101

Kuva 70. 3,9(1,3),6(1,4,2,5)-Tribentsenaspiro[5.5]undekafaanin konformaatio-

isomeerit.101

Verrattaessa 1,4(1,4)- ja 1(1,3),4(1,4)-dibentsenasykloheksafaanien  spektreihin, näiden 

kolmikerroksisten  faanien  elektroniset  spektrit  osoittivat  uusia  absorptiovöitä  330 

nm:ssä (ulommaiset renkaat m- ja p-substituoitu) ja 315 nm:ssä (ulommaiset renkaat m-
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substituoitu).  Lisäksi  260–310  nm:n  alueen  vöiden  intensiteetti  kasvoi.  Niiden 

absorptiokäyrät ovat siten samankaltaisia kolmikerroksisen  3,9(1,4),6(1,4,2,5)-dibent-

senaspiro[5.5]undekafaanin kanssa,  viitaten huomattaviin transannulaarisiin elektroni-

siin vuorovaikutuksiin m-substituoitujen ja p-substituoitujen renkaiden välillä.101

Nelikerroksisten  syklofaanien  (kuva  71)  NMR-spektrissä  suurin  osa  aromaattisista 

protoneista esiintyy korkealla kentällä, johtuen muiden bentseenirenkaiden varjostuk-

sesta. Näiden elektroniset spektrit osoittavat paljon enemmän batokromisia siirtymiä ja 

voimakkaampia  transannulaarisia  vuorovaikutuksia  kuin   3(1,3),6(1,4,2,5),9(1,4)-tri-

bentsenaspiro[5.5]undekafaani.102 

Kuva 71. Vasemmalla 3,12(1,3),6(1,4,2,5),9(1,2,5,4)-tetrabentsenadispiro[5.2.5.2]-

heksadekafaani ja oikealla 3(1,3),6(1,4,2,5),9(1,2,5,4),12(1,4)-tetrabentsenadispiro-

[5.2.59.26]heksadekafaani.102

Horita et al.103 on onnistunut tekemään myös kolmikerroksisen syklofaanin, jonka sisä-

bentseenirengas  on  kaksinkertaisesti  ristikkäin  m-substituoitu  (kuva  72).  Tällainen 

sitoutuminen löytyy myös Harren et al.104 valmistamasta tetra-atsasyklofaanista.

Kuva 72.3,9(1,4),6(1,3,2,4)-Tribentsenaspiro[5.5]undekafaani.103
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12 Potkurit

Tässä  luvussa  esitetään  potkurimaisen  rakenteen  omaavat  syklofaanit,  joita  ei  ole 

esitetty muiden lukujen yhteydessä.

12.1 1,4,6,9,10,13(1,3),5(1,2,3,4,5,6)-Heptabentsenaspiro[4.45.45]syklotridekafaani

Tämän kolmilapaisen potkurin (kuva 73) 1,4(1,3)-dibentsenasykloheksafaaniosat ovat 

anti-konformaatiossa, jossa bentseenirenkaat ovat järjestyneet porrasmaisesti  keskellä 

olevan bentseenirenkaan ylä- ja alapuolelle. Molekyylillä on kaksi stabiilia isomeeriä 

syn,syn,anti-  ja  syn,anti,anti-konformaatioilla.  Nämä  konformaatiot  muuttuvat  anti-

konformaatioiksi  lämmittämällä  350  °C:ssa.  1H-NMR-spektrissä  havaitaan  korkealle 

kentälle siirtynyt sisäprotoni (δ = 5,44 ppm).105

Kuva 73. Vasemmalla kolmilapaisen potkurin konformaatio, jossa kaikki lavat ovat 

anti-konformaatiossa. Oikealla potkurin yksittäinen lapa.105

12.2 1,6-Dimetyyli-2,5,7,10,11,14(4,1)-heksabentsenabisyklo[4.4.4]tetradekafaani

Molekyyli on D3-symmetrinen, helikaalinen syklofaani (kuva 74).106 Pareittain komple-

menttaariset  bentseenirenkaat  eivät  ole  täysin  samansuuntaisina  tasoina,  vaan  ovat 

molekyylin laidoilta enemmän päällekkäin (kuva 74).106,107 
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Kuva 74. Vasemmalla esitettynä syklofaanin rakenne (x = -CH2-CH2-, trieenille x = 

-CH=CH-). Oikella havainnollistettu bentseenirenkaiden sijaintia toisiinsa nähden.107

1H-NMR-spektrissä havaitaan aromaattisille protoneille kaksi AB-kuviota, joista toinen 

on  tyypillisellä  aromaattisella  alueella  (δ  =  7,24  ppm)  ja  toinen  siirtynyt  korkealle 

kentälle (δ = 5,72 ppm).106 Tämä ei ole mahdollista, mikäli molekyylissä olisi horison-

taalinen peilitaso. Kustakin bentseenirenkaasta kaksi protonia joutuu vastapäätä olevien 

bentseenirenkaiden anisotropia-alueelle ja sen vuoksi absorboivat normaalia korkeam-

malla kentänvoimakkuudella. Sisemmän protonin varjostus on pienempi kuin ulommai-

sen.  Sillan  metyleeniprotonit  tuottavat  AA'BB'-kuvion  (δ  =  2,82  ppm),  mikä  tukee 

bentseenirenkaiden  kierron  pysyvyyttä.  Vastaavan  trieenin  aromaattisille  protoneille 

havaitaan myös kaksi AB-multiplettia (δ = 7,29 ppm ja δ = 5,84 ppm). Korkealle kentäl-

le siirtyneiden protonien kemiallisten siirtymien ero on trieenissä huomattavasti suurem-

pi (Δδ = 0,76 ppm trieenille ja Δδ = 0,25 ppm etyleenisiltaiselle). Tämä johtuu sillan 

kulman kasvamisesta, jolloin ero protonien varjostumissa on suurempi trieenissä kuin 

tasomaisemmassa  etyleenisiltaisessa  molekyylissä   Molempien  molekyylien  NMR-

spektri on lämpötilasta riippumaton yli 130 °C:een.106,107

12.3 1,2,3,4,5,6(1,2)-Heksabentsenasykloheksafaani

1,2,3,4,5,6(1,2)-Heksabentsenasykloheksafaani  on  ruuvinmuotoinen,  helikaalinen 

molekyyli  (kuva  75).  Kiteessä  molekyylillä  on  C2-symmetria  ja  se  poikkeaa  D2-

symmetriasta vain hieman. Syklofaanilla on silmukkamainen konformaatio ja molekyy-

lin  bentseenirenkaat  ovat  hieman  kiertyneet.  Intramolekulaarisen  repulsion  vuoksi 

renkaan kaikki kulmat ovat laajentuneet 129,3°:een. Molekyylin sivuilla olevien bife-
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nyyliryhmien bentseenirenkaiden  välinen  sidos  on pidentynyt  1,505 Å:iin  verrattuna 

keskellä  olevien  bifenyyliryhmien  1,482  Å:iin.  Näiden  bifenyyliryhmien  renkaiden 

väliset dihedraaliset kulmat ovat vastaavasti 46° ja 64°. Aromaattisten sidosten A2-F2 ja 

A3-F3 torsiokulmat ovat 6,9°, kun taas A1-F1 on 3,8° (kuva 75).108

Kuva 75. Vasemmalla 1,2,3,4,5,6(1,2)-heksabentsenasykloheksafaani. Oikealla 

molekyylin sisärenkaan torsiokulmat.108

13 Yhteenveto

Silloittamalla sopivasti toisiinsa sitoutuneita bentseenirenkaita lyhyillä silloilla, saadaan 

heliseenin tapaisia helikaalisia molekyylejä. Tällöin syklofaanin runko muodostaa kier-

teen, jossa bentseenirenkaat joutuvat osittain päällekkäin. Siltojen sidospituudet ja silta-

kulmat ovat merkittäviä tekijöitä molekyylin konformaatioiden liikkuvuudessa.  Silta-

kulmien leveneminen kompensoi sidosten lyhentymistä. Substituenttien ei-kovalenttiset 

vuorovaikutukset vaikuttavat myös konformaation liikkuvuuteen.

Silloittamalla bifenyylejä intramolekulaarisesti saadaan helikaalisia syklofaaneja, joissa 

bentseenirenkaat  ovat  kiertyneet  bifenyyliyksikössä  toistensa  suhteen.  Silloittamalla 

kaksi  bifenyyliä  keskenään saadaan helikaalisia  syklofaaneja,  joissa  myös bifenyyli-

yksiköt  ovat  kiertyneet  toistensa  suhteen.  Kaksinkertaisesti  symmetrisesti  silloitetut 

bifenyylit ovat helikaalisia potkureita.

Naftaleeni  substituenttina muodostaa  jäykän sillan bentseenirenkaiden välille.  Toisen 

sillan  ollessa  lyhyt  aiheutuu  molekyyliin  jännitystä,  joka  vääntää  bentseenirenkaita 

sivuun. Syklofaanista tulee helikaalinen, joka näkyy erityisesti etyleenisillan torsiokul-
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masta.  Dinaftalenasyklofaanien  helikaalisilla  muodoilla  on  potkurin  symmetria,  joka 

johtuu etyleenisiltojen ristikkäisestä konformaatiosta.

Joustavien tetrabentsenasyklododekafaanien ja bisyklofaanien helikaaliset  konformaa-

tiot muodostavat tiiviin rakenteen, jonka keskusaukon koko minimoituu. Heksabentse-

natrisykloheksadekafaanilla  on  tarpeeksi  suuri  keskusaukko  pienelle  metalli-ionille, 

hopeakationi koordinoituu kuitenkin ulkopinnalle. Asetyleeniset syklofaanit muodosta-

vat myös helikaalisia rakenteita, joissa asetyleenisillat tuovat molekyyliin jäykkyyttä.

Helisenasyklofaanit ovat helikaalisia heliseeniosansa vuoksi. Muodostamalla syklofaa-

ni vaikutetaan heliseeniosan kierteen nousuun. Liitettäessä kaksi heliseeniä keskenään, 

saadaan potkurimaisia syklofaaneja, joissa heliseeniosat kiertyvät myös toistensa suh-

teen, mikä heikentää niiden välistä vuorovaikutusta.

Monikerroksisissa  faaneissa  useat  bentseenirenkaat  tulevat  toistensa  päälle,  mikä 

voimistaa syklofaanien elektronisia vuorovaikutuksia. Syklofaanien helikaalisuus johtuu 

bentseenirenkaiden  substituutiojärjestyksestä.  Lyhyet  sillat  aiheuttavat  lisäjännitystä 

sisäbentseenirenkaille, jotka joutuvat vinomuotoon.

Hiilivetyrunkoiset syklofaanit ovat malliyhdisteitä, joihin voidaan lisätä haluttuja omi-

naisuuksia substituoimalla runkoon funktionaalisia ryhmiä tai korvaamalla rungon tai 

bentseenirenkaiden atomeja heteroatomeilla. Helikaalisuus tuo mukanaan bioaktiivisuu-

den kannalta tärkeän lisäominaisuuden molekyylille. Helikaalisia syklofaaneja voitaisiin 

käyttää  supramolekyyleinä  kompleksoimaan vierasmolekyylejä  sisäänsä,  välituotteina 

hiilinanoputkiin tai vaikka nestekiteinä.
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14 Työn tarkoitus

Työn tarkoituksena oli syntetisoida viisi tai kuusi bentseenirengasta sisältävä syklofaani. 

Työssä syntetisoitiin 1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasykloheptafaani (1).

1
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15 Käytetyt reagenssit

Taulukko 1. Synteeseissä käytetyt reagenssit

Yhdiste Valmistaja Puhtausaste
Butyylilitium  15%  heksaa-
nissa

Aldrich

2,3-Dikloro-5,6-disyano-p-
bentsokinoni (DDQ)

Fluka ~97%

3-Etoksi-2-sykloheksenoni Fluka >98%
o-Nitrobentsoehappo Aldrich 96%
o-Toluidiini Fluka >99,5%
p-Toluidiini Riedel-de Haën 99%
N-bromisukkinimidi (NBS) Riedel-de Haën 98%
Atsobisisobutyronitriili 
(AIBN)

Merck >99%

Tioasetamidi (TAA) Fluka >99%
Hydratsiinihydraatti Fluka >99%
Jodi JTB
Kaliumjodidi FF-chemicals 99%
Kupari(I)oksidi Aldrich 97%
Natriumnitriitti Merck 99%
Natriumdisulfiitti Merck p.a.
Vetyperoksidi 30% Riedel-de Haën
Jääetikka Riedel-de Haën 99-100%
Abs.etanoli Primalco 99,5%
Tolueeni Riedel-de Haën 99,5%
Dikloorimetaani Lab-Scan 99,8%
Kloroformi Lab-Scan 99,5%
Petroolieetteri 60–80 °C JTB
Dietyylieetteri Riedel-de Haën 99,5%
Magnesiumsulfaatti Riedel-de Haën
Rikkihappo Merck 95–98%
Natriumhydroksidi FF-chemicals 98%
Natriumvetykarbonaatti JTB
Kaliumhydroksidi FF-chemicals
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16 Käytetyt laitteet

16.1 NMR-spektroskoopit

Syntetisoiduista  tuotteista  mitattiin  1H-  ja  13C-NMR-spektrit.  Mittauksessa  käytettiin 

Bruker Avance DPX 250 NMR-spektrometriä. Lisäksi professori Erkki Kolehmainen on 

mitannut spektrit, joissa on käytetty Bruker Avance DRX 500 NMR-spektrometriä.

16.2 Laimennuslaite

Renkaan sulkemisreaktio tehtiin käyttäen kaksikomponenttista laimennuslaitetta (kuva 

76)

.

Kuva 76. Kaksikomponenttinen laimennuslaite.109

16.3 Pyrolyysilaite

Viimeisessä synteesivaiheessa rikkidioksidin poisto sulfonipyrolyysillä tehtiin käyttäen 

pyrolyysilaitetta  (kuva  77).  Pyrolysoitava  aine  laitetaan  kvartsilasiputkeen,  joka  on 

toisesta päästä umpinainen. Putkea lämmitetään rengasuuneilla, joille kullekin voidaan 

säätää oma lämpötilansa. Alipaine saadaan vakuumipumpulla.



55

Kuva 77. Pyrolyysilaite110

17 Synteesit

Tässä luvussa kuvataan reaktiot ja ilmoitetaan saannot.

17.1 o-Joditolueeni ja p-joditolueeni

Aryyliamiinit reagoivat typpihapokkeen kanssa 0 °C:ssa, suolahappoliuoksessa, tuottaen 

diatsoniumsuolan.  Typpihapoke  muodostuu  natriumnitriitin  reagoidessa  suolahapon 

kanssa.111-114 Aryylidiatsoni reagoi jodidin kanssa, jolloin muodostuu vastaava aryylijo-

didi.111,112,115

Saannot: p-Joditolueenia (5) 129,2 g (78%), o-joditolueenia (3) 124,0 g (75%).

Sulamispiste: p-Joditolueeni 35 °C.

1H-NMR- ja 13C-NMR-spektrit o-joditolueenille: Liitteet 1 ja 2.

CH3

NH2

CH3

I 

1. NaNO2

2. KI2 3

0 °C, H+

CH3

NH2

CH3

I

 1. NaNO2

2. KI

4 5

0 °C, H+
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17.2 2-Metyyli-2'-nitrobifenyyli ja 4-metyyli-2'-nitrobifenyyli

o-Nitrobentsoehappo (6) dekarboksyloituu kuumassa kinoliinissa kupari(I)oksidin läs-

näollessa. Joditolueenien kanssa saadaan tuotteeksi metyyli-2'-nitrobifenyylejä.116,117,118

Saannot: 2-Metyyli-2'-nitrobifenyyliä (7) 3,9 g (12%) ja 4-metyyli-2'-nitrobifenyyliä (8) 

7,5 g (23%).

1H-NMR- ja 13C-NMR-spektrit 4-metyyli-2'-nitrobifenyylille: Liitteet 3 ja 4.

17.3 2-Amino-2'-metyylibifenyyli ja 2-amino-4'-metyylibifenyyli

Hydratsiinihydraatti pelkistää Raney-nikkelin katalysoimana nitrobifenyylit aminobife-

nyyleiksi.119,120

CH3

I

N

C
NO2

CH3

5

+
HOO
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Cu2O

8
5

CH3

NO2 NH2
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etanoli, vesi
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7
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Saannot: 2-Amino-2'-metyylibifenyyliä (9) 4,9 g (83%) ja 2-amino-4'-metyylibifenyyliä 

(10) 5,1 g (86%).

1H-NMR- ja 13C-NMR-spektrit 2-amino-2'-metyylibifenyylille: Liitteet 5 ja 6

17.4 2-Jodi-2'-metyylibifenyyli ja 2-jodi-4'-metyylibifenyyli

Aminobifenyylit diatsotoidaan ja muodostuva diatsoni reagoi jodidin kanssa muodosta-

en vastaavan jodibifenyylin.111-115

Saannot:  2-Jodi-2'-metyylibifenyyliä  (11)  6,2  g  (78%)  ja  2-jodi-4'-metyylibifenyyliä 

(12) 5,5 g (67%).

1H-NMR- ja 13C-NMR-spektrit 2-jodi-2'-metyylibifenyylille: Liitteet 7 ja 8.

NO2

CH3

NH2

CH3

N2H4, Raney-Ni

etanoli, vesi

8 10
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CH3 CH3

I

9 11

0 °C, H+
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CH3

I
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10 12

0 °C, H+

1. NaNO2

2. KI + I2
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17.5 3-(4'-Metyyli-2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-oni

Litium reagoi organohalogeenin kanssa muodostaen Grignardin reagenssin kaltaisen or-

ganometallin.121 Litiumbifenyyli reagoi 3-etoksi-2-sykloheksenonin kanssa muodostaen 

bifenyylisykloheksenonin.122

Saanto: 3-(4'-Metyyli-2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-onia (15) 3,0 g (55%).

1H-NMR- ja  13C-NMR-spektrit 3-(4'-metyyli-2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-onille: Liit-

teet 9 ja 10.

17.6 12,54-Dimetyyli-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaani

Litiumbifenyyli  reagoi  bifenyylisykloheksenonin  kanssa  muodostaen  dibifenyyli-

sykloheksadieenin.122 Heksadieeni hapetetaan 2,3-dikloro-5,6-disyano-p-bentsokinonilla 

(DDQ), tuloksena on aromaattinen rengas ja hydrokinoni.123
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Saanto: 12,54-Dimetyyli-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaania (18) 1,36 g 

(32%).

1H-NMR- ja  13C-NMR-spektrit 12,54-dimetyyli-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsena-

pentafaanille: Liitteet 11 ja 12.
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17.7 12,54-Bis(bromimetyyli)-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaani

Tolueeni voidaan bromata selektiivisesti bentsyyliseen asemaan. Bromia spesifisempi 

allyylisiin ja bentsyylisiin halogenaatioihin on N-bromisukkinimidi (NBS).124

Saanto:  Epäpuhdasta  12,54-bis(bromimetyyli)-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsena-

pentafaania (19) 2,8 g.
1H-NMR-spektri  12,54-bis(bromimetyyli)-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapenta-

faanille: Liite 13.

17.8 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani

Tioasetamidi  (TAA) reagoi  bromimetyyliaryylien  kanssa  tuottaen  diaryylisulfideja.125 

Reaktio täytyy suorittaa pienillä konsentraatioilla, jotta molekyylin sisäinen reaktio olisi 

todennäköisempi,  kuin oligomerisaatio.  Pienillä  konsentraatioilla  liuotin  lähestulkoon 

eristää molekyylin muista. Tässä reaktiossa pieni konsentraatio on toteutettu kaksikom-

ponenttisella laimennuslaitteella ja suurella liuostilavuudella.125,126,127
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Saanto:  Epäpuhdasta  7-tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaania  (20) 

40 mg (2,4%, laskettu pentabentsenapentafaanista 18).

1H-NMR-  ja  13C-NMR-spektri  7-tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-okta-

faanille: Liite 14.

17.9 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani-7,7-dioksidi

Vetyperoksidi hapettaa sillan rikin sulfoniksi.5,128

Saanto:  7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani-7,7-dioksidia  (21) 

83,8 mg (71%).
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17.10 1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaani

Pyrolyysillä voidaan poistaa rikkidioksidi syklisistä sulfoneista, syklisille monosulfo-

neille reaktio tapahtuu todennäköisesti radikaalimekanismilla. Pyrolyysi tapahtuu kaasu-

faasissa, kun sulfoni on ensin sublimoitunut.110,129

Saanto: 1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaania (1) 10 mg (13%).

1H-NMR- ja  13C-NMR-spektrit  1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasykloheptafaanil-

le: Liitteet 15, 16, 17 ja 18.

18 Työn ja tulosten tarkastelu

18.1 o-Joditolueenin ja p-joditolueenin synteesi

Tuotteiden valmistus oli aika helppoa ja saannotkin olivat hyviä. o-Joditolueeni valmis-

tettiin normaalissa kolvissa, mutta p-joditolueeni täytyi tehdä erlenmeyer-pullossa, jotta 

saatiin tarpeeksi hyvä sekoitus. Synteesissä olisi kannattanut tehdä lisäykset nestepinnan 

alle, koska  kylmässä voi muodostua kiinteä pinta, sekoituksesta huolimatta. Tällöin ka-

liumjodidia lisättäessä reagenssia kertyy kiinteälle pinnalle ja pinnan hajotessa se reagoi 

kiivaasti, jolloin lämpötila nousee nopeasti ja diatsoyhdiste hajoaa.
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18.2 2-Metyyli-2'-nitrobifenyylin ja 4-metyyli-2'-nitrobifenyylin synteesi

Saannot olivat  yllättävänkin huonoja.  Alkuperäisessä ohjeessa saannot  olivat  50% ja 

63%, kun itse sain 12% ja 23%. Päätuotteena tuli nitrobentseeniä. Nitrobifenyylien tis-

laus oli myös hankalaa. Tuote oli hyvin viskoosia ja sitä jäi aina tislattaessa huomattavia 

määriä fraktiotislauskolonniin. Fraktiotislauskolonni oli välttämätön, jotta tuote saatiin 

erotettua.

18.3 2-Amino-2'-metyylibifenyylin ja 2-amino-4'-metyylibifenyylin synteesi

Tätä synteesiä varten valmistettiin Raney-nikkeliä. Katalyytin valmistus oli ajallisesti 

hyvin pitkä. Valmistettu katalyytti osoittautui hyvin toimivaksi. Reaktioseokseen lisät-

tiin  ohjetta  enemmän vettä (käytettiin 15% hydratsiinihydraattia  85%:n sijaan),  jotta 

lähtöaine kuluisi loppuun, eikä tarvitsisi tehdä tislausta. Pelkona oli yhtä työläs tislaus, 

kuin edellä. Ohjeen mukaista tislausta ei tarvinnut suorittaa. Veden lisäyksen sijaan olisi 

ehkä ollut parempi vähentää etanolin määrää, näin hydratsiinihydraatin konsentraatio 

olisi pysynyt korkeana ja reaktio olisi voinut olla vielä nopeampi.

18.4 2-Jodi-2'-metyylibifenyylin ja 2-jodi-4'-metyylibifenyylin synteesi

Synteesi oli helppo ja saannotkin hyviä.

18.5 3-(4'-Metyyli-2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-onin synteesi

Reaktio  tehtiin  argon-atmosfäärissä,  mikä  tuotti  omat  hankaluutensa.  Astioiden,  rea-

genssien ja liuottimien vedettömyys aiheutti myöskin valmisteluihin lisää työtä. Suurin 

huolenaihe oli kuitenkin käytetty butyylilitiumreagenssi, joka silmämääräisesti vaikutti 

epämääräiseltä. Reagenssi oli varmasti päässyt jonkin verran hydrolysoitumaan, koska 

havaittavissa  oli  selkeitä  saostumia.  Vesihöyrytislauksessa  tuote  tulikin  vesihöyryn 

mukana pois kolvista ja tiivistyi jäähdyttimelle. Kiinteä aine kerättiin pois lopettamalla 

välillä jäähdytys ja keräämällä tisle suodatettavaksi. Tuote osoittautui puhtaaksi, mutta 
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tislaus  oli  äärimmäisen hidas  ja  suodatettava  vesimäärä  oli  useita  litroja.  Saanto  jäi 

55%:iin.

18.6 12,54-Dimetyyli-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaanin synteesi

Tämän synteesin saanto oli pienuudestaan huolimatta yllättävän hyvä, 32%, alkuperäi-

sen ohjeen saantoon verrattuna, 28%. Tässä synteesissä epäilyjä aiheutti jälleen butyyli-

litiumin puhtaus.

18.7 12,54-Bis(bromimetyyli)-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaanin

    synteesi

Synteesituotetta  ei  puhdistettu,  vaan  käytettiin  sellaisenaan  seuraavassa  synteesissä. 

Valonlähteenä käytettiin 150 W:n lamppua, jonka tehon riittävyyttä epäilen. Tässä olisi 

varmasti kannattanut käyttää kahta lamppua.

18.8 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaanin synteesi

Saanto oli  erittäin huono, vain 2,4%. Polykondensaatiotuotteiden muodostuminen oli 

ihan silmiinpistävää. Kolvin pinnalle kiteytyi paljon valkoista kiinteää ainetta, jota ei 

saanut  liukenemaan  mihinkään  kokeilemaani  orgaaniseen  liuottimeen.  Reagenssien 

lisäys oli erittäin hidasta, mutta ilmeisesti olisi tarvittu vieläkin hitaampaa lisäystä. Tio-

asetamidin  ja  bromatun  dimetyylipentabentsenapentafaanin  lisäys  samasta  liuoksesta 

saattoi myös olla virhe. Tässä ehkä pitäisi käyttää laimennuslaitetta, jossa on kullekin 

kolmelle komponentille omat laimennuspolvensa. Tuotetta ei puhdistettu pienen saan-

non vuoksi.
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18.9 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani-7,7-dioksidin 

  synteesi

Synteesi oli helppo ja saantokin ihan hyvä. Käytettävissä ollut ainemäärä oli kuitenkin 

huolestuttavan pieni.

18.10 1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaani synteesi

Saanto oli huono. Pyrolyysituotteen puhdistus silikageelillä pelotti pienen ainemäärän 

takia.  Tuotetta  ei  saatukaan täysin puhtaaksi.  Tuotetta  kuitenkin saatiin,  mikä näkyy 

myös hyvin NMR-spektreistä.

19 Yhteenveto

Tavoitteena  oli  valmistaa  1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasykloheptafaani (1), 

missä lopulta onnistuttiinkin. Renkaan muodostaminen osoittautui työn suureksi ongel-

maksi, olematon saanto aiheutti epäilyksiä lopputuotteen saamisen suhteen. Pettymys 

oli myös synteesin toinen vaihe, nitrobifenyylien valmistus, jonka saannot olivat huono-

ja. Kun tavoitteeseen tässä vaiheessa oli vielä monta vaihetta, joutui tämän synteesin 

tekemään useamman kerran.

20 Syntetisoidut molekyylit
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21 Synteesiohjeet

21.1 o-Joditolueeni ja p-joditolueeni130

Liuotetaan 81 g p-toluidiinia (4) väkevän suolahapon (189 ml) ja veden (189 ml) seok-

seen. Lämmitetään tarvittaessa, kunnes amiini liukenee. Jäähdytetään liuos jään ja suo-

lan  hauteessa  0–5  °C:een.  Diatsotoidaan  lisäämällä  55,5  g  natriumnitriittiä,  joka  on 

liuotettu  120 ml:aan  vettä.  Pidetään  liuoksen  lämpötila  0–5  °C:ssa,  jos  mahdollista, 

mutta ei anneta lämpötilan nousta yli 10 °C:n. Lisätään vähitellen 132 g kaliumjodidia 

liuotettuna samaan painoon vettä. Annetaan seisoa tunti huoneenlämmössä, jonka jäl-

keen lämmitetään varovasti vesihauteella, kunnes typen muodostuminen lakkaa. Anne-

taan jäähtyä. Pohjalle asettuu tumma, öljymäinen aine, joka kiteytyy pian. Kaadetaan 

vesikerrosta pois niin paljon, kuin mahdollista. Lisätään 3–6  g natriumdisulfiittia, joka 

poistaa tumman värin (varovainen lämmitys voi olla tarpeen). Tehdään liuoksesta emäk-

sinen 10%:lla natriumhydroksidilla mahdollisesti muodostuneiden kresolien sitomisek-

si. Seos vesihöyrytislataan. Jos p-joditolueeni (5) kiteytyy jäähdyttimeen, sulje vesikier-

to jäähdyttimelle, kunnes kiinteä aine sulaa ja valuu vastaanottoastiaan. Suodata kiinteä 

aine ja kiteytä uudelleen alkoholista.

o-Joditolueeni (2) valmistetaan samalla tavalla. o-Joditolueeni on punertava neste.
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21.2 2-Metyyli-2'-nitrobifenyyli ja 4-metyyli-2'-nitrobifenyyli5,131

Liuotetaan 33 g  o-  tai  p-joditolueenia (3 tai  5)  ja 42 g  o-nitrobentsoehappoa (6)  80 

ml:aan kinoliinia. Lämmitetään seos 155 °C:een ja lisätään nopeasti 12 g kupari(I)oksi-

dia.  Kun kiivas  reaktio  päättyy,  nostetaan  lämpötila  30  minuutiksi  190–200  °C:een. 

Jäähtynyt seos uutetaan  lopuksi 300 ml:lla eetteriä ja suodatetaan muodostuva saostu-

ma pois. Eetteriliuos pestään laimealla suolahapolla ja vedellä, kuivataan magnesium-

sulfaatilla,  suodatetaan  kuivausaine  ja  tislataan  eetteri  pois.  Tislataan  2-metyyli-

2'-nitrobifenyyli 128–130 °C/2 mmHg :ssa tai 4-metyyli-2'-nitrobifenyyli 135–140 °C/2 

mmHg:ssa.

21.3 2-Amino-2'-metyylibifenyyli ja 2-amino-4'-metyylibifenyyli5,131

Laitetaan 6,9 g 2-metyyli-2'-nitrobifenyyliä (7) ja spaattelin kärjellinen Raney-nikkeliä 

70 ml:aan etanolia. Lämmitetään 70  °C:een ja lisätään hitaasti 8,1 g 15% hydratsiini-

hydraattia.  Kun  typen  muodostuminen  lakkaa,  lisätään  toinen  spaattelin  kärjellinen 

Raney-nikkeliä ja refluksoidaan kaksi tuntia. Raney-nikkeli suodatetaan pois ja suodok-

sesta tislataan rotavaporilla etanoli pois.

2-Amino-4'-metyylibifenyyli (10) valmistetaan samalla tavalla (lähtöainetta 5,5 g).

21.3.1 Raney-nikkeli132

Liuotetaan 19 g natriumhydroksidia 75 ml:aan vettä 250 ml:n kolvissa. Jäähdytetään 

jäähauteessa 10 °C:een ja lisätään 15 g nikkeli-alumiinilejeerinkiä pieninä annoksina 

siten, ettei lämpötila nouse yli 25 °C:n. Jos havaitaan liiallista vaahtoutumista, lisätään 1 

ml 1-oktanolia. Kun kaikki lejeerinki on lisätty (noin kaksi tuntia), lopetetaan sekoitus, 

poistetaan kolvi jäähauteesta ja annetaan lämmetä huoneenlämpöön. Kun vetyä muo-

dostuu  enää  vähän,  lämmitetään  reaktioseosta  asteittain  vesihauteella,  kunnes  vedyn 

muodostus uudelleen vähenee (noin 8–10 tuntia). Lisätään ionivaihdettua vettä, kunnes 

saavutetaan alkuperäinen tilavuus, sekoitetaan seosta, annetaan asettua ja dekantoidaan 

kirkas neste. Siirretään nikkeli sylinterimäiseen pulloon ionivaihdetun veden avulla ja 

dekantoidaan  vesi  uudelleen.  Lisätään  liuos,  jossa  on  2,5  g  natriumhydroksidia  25 
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ml:ssa vettä, pulloon. Ravistetaan, jotta katalyytti hajaantuu huolella, annetaan asettua ja 

dekantoidaan  emäksinen  liuos.  Pestään  nikkeli  liettämällä  ionivaihdettuun  veteen  ja 

dekantoimalla,  kunnes pesuliuos on neutraali  ja sen jälkeen vielä kymmenen kertaa, 

emäksen poistamiseksi  kokonaan (tarvitaan  25–40 pesua).  Toista  pesu  kolme kertaa 

teknisellä etanolilla (95%) ja kolme kertaa absolutoidulla etanolilla. Säilytetään kata-

lyyttiä pullossa, joka on täytetty absolutoidulla etanolilla ja suljettu tiiviisti. Tuote on 

pyroforinen ja se täytyy säilyttää koko ajan nesteen alla.

21.4 2-Jodi-2'-metyylibifenyyli ja 2-jodi-4'-metyylibifenyyli5,131

Lisätään  8  ml  väkevää  suolahappoa  65  ml:aan  vettä.  Lisätään  4,9  g  2-amino-

2'-metyylibifenyyliä (9) seokseen ja jäähdytetään 0–5 °C:een. Liuotetaan 2,0 g natrium-

nitriittiä 4 ml:aan vettä ja diatsotoidaan aminobifenyyli tällä liuoksella. Liuotetaan 8,4 g 

kaliumjodidia ja 0,2 g jodia 17 ml:aan vettä ja lisätään tätä liuosta hitaasti diatsonium-

suolaliuokseen. Reaktion loputtua lämmitetään 30 °C:een ja erotetaan muodostuva öljy. 

Öljy pestään laimealla natriumhydroksidilla ja vedellä, kuivataan magnesiumsulfaatilla 

ja  suodatetaan kuivausaine pois. Puhdistetaan silikageelillä (raekoko 0,05–0,2mm, Rie-

del-de Haën) petroolieetteri (60–80 °C) eluenttina. Tislataan liuotin pois.

2-Jodi-4'-metyylibifenyyli (12) valmistetaan samalla tavalla (lähtöainetta 5,1 g).

21.5 3-(4'-Metyyli-2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-oni5,131

Liuotetaan 6,1 g 2-jodi-4'-metyylibifenyyliä (12) 20 ml:aan absolutoitua eetteriä (kuiva-

taan eetteri natriumilla ja tislataan) argon-atmosfäärissä. Jäähdytetään liuos 0 °C:een ja 

lisätään  16  ml  15%:a  butyylilitiumia  n-heksaanissa.  Muodostuneeseen  bifenyylili-

tiumiin (13) lisätään 0 °C:ssa 3,4 g 3-etoksi-2-sykloheksen-1-onia (14) 7 ml:ssa abso-

luuttista eetteriä. Tunnin refluksoinnin jälkeen hydrolysoidaan 23 ml:lla 10%:a rikki-

happoa. Tislataan vesihöyryllä ja suodatetaan kiteinen tuote.
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21.6 12,54-Dimetyyli-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaani5,131

Liuotetaan 3,0 g 2-jodi-2'-metyylibifenyyliä (11) 9 ml:aan absolutoitua eetteriä argon-

atmosfäärissä. Jäähdytetään liuos 0 °C:een ja lisätään 8 ml 15%:a butyylilitiumia n-hek-

saanissa. Muodostuneeseen bifenyylilitiumiin (16) lisätään 0 °C:ssa 2,7 g 3-(4'-metyyli-

2-bifenyyli)-2-sykloheksen-1-onia 5 ml:ssa absoluuttista eetteriä. Tunnin refluksoinnin 

jälkeen hydrolysoidaan 15 ml:lla 10%:a rikkihappoa. Tislataan vesihöyryllä sivutuottei-

den  poistamiseksi.  Uutetaan  eetterillä  ja  pestään  natriumvetykarbonaattiliuoksella  ja 

vedellä neutraaliksi. Kuivataan magnesiumsulfaatilla ja tislataan eetteri pois. Keltainen 

viskoosi  öljy  liuotetaan  1,6  g:n  DDQ:a  kanssa  60  ml:aan  absolutoitua  tolueenia  ja 

refluksoidaan 5 tuntia. Tolueeni tislataan pois ja puhdistetaan tuote silikageelillä (raeko-

ko 0,2–0,5 mm, Riedel-de Haën) lyhyessä pylväässä. Eluenttina käytetään tolueenin ja 

petroolieetterin (60–80 °C) 1:1-seosta. Öljymäisestä raakatuotteesta saadaan, metanolin 

ja asetonin seoksesta, uudelleenkiteyttämällä kiinteää valkoista tuotetta.

21.7 12,54-Bis(bromimetyyli)-1(1),2,4(1,2),3(1,3),5(1)-pentabentsenapentafaani5,131

Liuotetaan 1,5 g dimetyylipentabentsenapentafaania (18), 1,35 g N-bromisukkinimidiä 

ja spaattelin kärjellinen atsobisisobutyronitriiliä (AIBN) 225 ml:aan dikloorimetaania. 

Refluksoidaan 15 tuntia  150 W:n lampun valossa.  Saostuva sukkinimidi suodatetaan 

pois ja  suodos pestään natriumvetykarbonaattiliuoksella  ja  vedellä.  Orgaaninen faasi 

kuivataan magnesiumsulfaatilla ja liuotin tislataan pois. Käytetään puhdistamattomana 

jatkosynteesissä.

21.8 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani5,127,131

Liuotetaan 2,8 g epäpuhdasta bis(bromimetyyli)pentabentsenapentafaania (19) ja 0,35 g 

TAA:a 350 ml:aan tolueenia. Liuotetaan 0,63 g kaliumhydroksidia 350 ml:aan  etanolin 

ja veden seosta (50:1). Kaksikomponenttiseen laimennuslaitteeseen laitetaan  800 ml 

tolueenia  ja  400  ml  etanolia.  Refluksoidaan  liuosta  ja  lisätään  reagenssit  laitteiston 

laimennuspolvien  kautta  reaktioseokseen.  Lisäys  tehdään  hitaasti  8  tunnin  aikana. 

Lisäyksen jälkeen refluksoidaan seosta vielä tunti. Tislataan liuottimet pois.
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21.9 7-Tia-1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-pentabentsenasyklo-oktafaani-7,7-dioksidi5,131

Liuotetaan  110  mg   tiapentabentsenasyklo-oktafaania  (20)  mahdollisimman  pieneen 

määrään jääetikan ja tolueenin seosta (2:1). Lämmitetään 75–80 °C:een ja lisätään 0,8 

ml 30%:sta vetyperoksidia. Pidetään lämpimänä 12 tuntia. Kylmässä kiteytyvä sulfoni 

erotetaan. Suodos kiteytetään kloroformin ja jääetikan seoksesta, pestään kylmällä eette-

rillä ja kuivataan yhdessä alkuperäisen saostuman kanssa.

21.10 1,2,4(1,2),3(1,3),5(1,4)-Pentabentsenasykloheptafaani5,131

Pyrolysoidaan  83,8  mg  sulfonia  (21)  550–600  °C:ssa  2*10-5 mmHg:n  paineessa. 

Pyrolyysituote puhdistetetaan silikageelilla (raekoko 0,063–0,2 mm, Riedel-de Haën), 

eluenttina käytetään tolueenia.
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