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Resum 

En treballs previs realitzats als laboratoris de recerca de l’àrea de Química Inorgànica 

del  Departament de Química de la Universitat de Girona, es va observar 

accidentalment que la N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TMEDA) era desalquilada per  

la 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina produint aminopirimidines. Donada la possible 

importància farmacològica d’aquests productes, es va centrar la atenció sobre aquesta 

reacció. 

En aquest treball es presenta l’estudi de la reacció de desalquilació de la N,N,N’,N’-

tetrametiletilendiamina amb la 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina (P0) per donar 

majoritàriament tres productes:  la N,N-dimetil-2-(metiltio)pirimidina-4-amina (P1), la 

N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)età-1,2-diamina (P2) i la N,N’-dimetil-N,N’-

bis(2-(metiltio)pirimidina-4-il)età-1,2-diamina (P3). El producte majoritari és, en la 

immensa majoria de casos,  P2 i en algun cas s’ha observat la formació de traces del 

producte de hidrogenació de P0, la 2-(metiltio)pirimidina (P4) i d’un producte de 

descomposició del mateix, la 2,4-bis(metiltio)pirimidina (P5). 

S’ha estudiat l’efecte de l’atmosfera de reacció, de la naturalesa del dissolvent i de la 

composició del catalitzador de pal·ladi, observant-se que en tots aquests casos, 

l’efecte és secundari. Només la temperatura de reacció sembla tenir una repercussió 

important en la conversió de la reacció. 

S’han sintetitzat, purificat i caracteritzat per ressonància magnètica nuclear dos dels 

productes de reacció: la N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)età-1,2-diamina 

(P2) i la N,N’-dimetil-N,N’-bis(2-(metiltio)pirimidina-4-yl)età-1,2-diamina (P3). 

Tanmateix s’ha sintetitzat i caracteritzat per ressonància magnètica nuclear un 

producte intermedi, el clorur de N-(2-(dimetilamino)etil)-N,N-dimetil-2-(metiltio)pirimidin-

4-amoni (P6). 

La obtenció del  intermedi, clorur de N-(2-(dimetilamino)etil)-N,N-dimetil-2-

(metiltio)pirimidin-4-amoni (P6), juntament amb un estudi preliminar de la cinètica de la 

reacció ha permès proposar un mecanisme per la desalquilació de la TMEDA i 

explicar, tant la formació de la N,N’-dimetil-N,N’-bis(2-(metiltio)pirimidina-4-yl)età-1,2-

diamina (P3) a partir de la N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)età-1,2-diamina 

(P2) com la selectivitat vers aquest últim producte observada.  
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Resumen 

En trabajos previos realizados en los laboratorios de investigación del área de Química 

Inorgánica del Departamento de Química de la Universidad de Girona, se observó 

accidentalmente que la N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TMEDA) era desalquilada 

por la 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina produciendo aminopirimidinas. Dada la posible 

importancia farmacológica de estos productos, se centró la atención sobre esta 

reacción. 

En este trabajo se presenta el estudio de la reacción de desalquilación de la N,N,N’,N’-

tetrametiletilendiamina con 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina (P0) para dar 

mayoritariamente tres productos: N,N-dimetil-2-(metiltio)pirimidina-4-amina (P1), 

N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)etano-1,2-diamina (P2) y N,N’-dimetil-N,N’-

bis(2-(metiltio)pirimidina-4-il)etano-1,2-diamina (P3). El producto mayoritario es, en la 

inmensa mayoría de los casos, P2 y, en algún caso, se ha observado la formación de 

trazas del producto de hidrogenación de P0, la 2-(metiltio)pirimidina (P4) y de un 

producto de descomposición del mismo, la 2,4-bis(metiltio)pirimidina (P5). 

Se ha estudiado el efecto de la atmósfera de reacción, de la naturaleza del disolvente 

y de la composición del catalizador de paladio, observándose que, en todos los casos, 

el efecto es secundario. Solo la temperatura de reacción parece tener una repercusión 

importante en la conversión de la reacción. 

Se han sintetizado, purificado y caracterizado por resonancia magnética nuclear dos 

de los productos de reacción: la N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)etano-1,2-

diamina (P2) y la N,N’-dimetil-N,N’-bis(2-(metiltio)pirimidina-4-il)etano-1,2-diamina 

(P3). Además, se ha sintetizado y caracterizado por resonancia magnética nuclear un 

producto intermedio, el cloruro de N-(2-(dimetilamino)etil)-N,N-dimetil-2-

(metiltio)pirimidina-4-amonio (P6). 

La obtención del intermedio, cloruro de N-(2-(dimetilamino)etil)-N,N-dimetil-2-

(metiltio)pirimidina-4-amonio (P6), junto con un estudio preliminar de la cinética de la 

reacción han permitido proponer un mecanismo para la desalquilación de la TMEDA y 

explicar tanto la formación de la N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidina-4-il)etan-1,2-

diamina (P2) como la selectividad observada hacia este producto.  
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Abstract 

In previous work developed in the research laboratories of the Inorganic Chemistry 

area from the Department of Chemistry of Universitat de Girona, it was accidentally 

observed that N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine (TMEDA) was dealkylated by 4-

chloro-2-(methylthio)pyrimidine giving aminopirimidines as products. Given the possible 

pharmacological importance of these products, new attention was focused on this 

reaction. 

This document contains the study of the dealkylation reaction of N,N,N’,N’-

tetramethyethylenediamine with 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine (P0) to give mainly 

three products: N,N-dimethyl-2-(methylthio)pyrimidin-4-amine (P1), N,N,N’-trimethyl-N’-

(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethane-1,2-diamine (P2) and N,N’-dimethyl-N,N’-bis(2-

(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethane-1,2-diamine (P3). In almost all cases the major 

product results to be P2 and, in some occasion, the formation of traces of the 

hydrogenation product of P0, 2-(methylthio)pyrimidine (P4), and of the decomposition 

product of the substrate, 2,4-bis(methylthio)pyrimidine (P5), has been observed. 

The effects of the reaction atmosphere, the solvent and the composition of the 

palladium catalyst have been studied, observing that in all these cases the effect plays 

a secondary role. Only the reaction temperature seems to have an important 

repercussion in the reaction conversion. 

Two of the reaction products, N,N,N’-trimethyl-N’-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethane-

1,2-diamine (P2) and N,N’-dimethyl-N,N’-bis(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethane-1,2-

diamine (P3), have been synthetized, purified and characterized by nuclear magnetic 

resonance. Moreover, an intermediate product has been synthetized, N-(2-

(dimethylamino)ethyl)-N,N-dimethyl-2-(methylthio)pyrimidin-4-ammonium chloride (P6).  

The obtaining of this intermediate, N-(2-(dimethylamino)ethyl)-N,N-dimethyl-2-

(methylthio)pyrimidin-4-ammonium chloride (P6), along with a preliminary study of the 

reaction kinetics has led to the proposal of a mechanism for the dealkylation of TMEDA 

and to explain both the formation of N,N’-dimethyl-N,N’-bis(2-(methylthio)pyrimidine-4-

yl)ethane-1,2-diamine (P3) from N,N,N’-trimethyl-N’-(2-(methylthio)pyrimidine-4-

yl)ethane-1,2-diamine (P2) and the selectivity showed towards the latter.  
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Prefaci  

La present memòria conté el Treball de final de grau realitzat durant el curs 2016-17 

als laboratoris de recerca de l’àrea de Química Inorgànica del Departament de 

Química de la Universitat de Girona.  

En treballs anteriors realitzats en aquests mateixos laboratoris, es va descriure la 

metoxicarbonilació de 4-cloro-2-(metiltio)pirimidines amb sistemes catalítics 

desenvolupats per a l’alcoxicarbonilació de bromurs d’aril (Figura 1).1 

 

Figura 1. Metoxicarbonilació de 4-cloro-2-(metiltio)pirimidines. 

Tot i que l’enllaç C-Cl és força menys reactiu que l’enllaç C-Br, la posició 4 d’aquests 

heterocicles es troba suficientment activada per donar reaccions que no donarien els 

simples clorurs d’aril.  Posteriorment, amb la intenció d’aprofitar aquesta elevada 

reactivitat es van realitzar estudis preliminars sobre la carbonilació reductiva (o 

hidroformilació) de la 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina P0 en condicions en les quals 

s’havia descrit la carbonilació reductiva de bromurs i iodurs d’aril (Figura 2).2,3 

 

Figura 2. Intent de carbonilació reductiva de la 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina. 
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En aquests estudis, però, no es va observar cap producte de carbonilació. Per contra, 

a més del producte d’hidrogenació P4 i d’un producte de descomposició P5, que 

s’havien detectat i caracteritzat en estudis precedents, es van observar tres productes 

addicionals que posteriorment s’han caracteritzat com els productes de desalquilació 

de la N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TMEDA), P1, P2 i P3.4 

Aquests resultats han estat els impulsors d’aquest treball, en el qual es vol estudiar la 

reacció de desalquilació de la TMEDA. 

Introducció 

La desalquilació d’amines terciàries 

L’enllaç C-N és un dels enllaços químics més abundants apareixent en un gran 

nombre de molècules orgàniques i macromolècules biològiques. No és estrany, doncs, 

que la seva formació i transformació es trobi entre els principals objectius de la 

química orgànica, la química organometàl·lica i la bioquímica. 

No obstant això, l’elevada energia d’activació dels enllaços C-N5 i l’alta estabilitat dels 

compostos de nitrogen no activats, com les amines terciàries, fan d’aquestes un dels 

grups de compostos orgànics més resistents i menys reactius. Per una altra part, a les 

amines terciàries l’enllaç C(α)-H no és tant fort com l’enllaç C-N i per tant més fàcil 

d’activar, i conseqüentment de fer reaccionar. Tot i això, les amines terciàries són 

compostos químics fàcilment accessibles i importants building blocs en síntesi 

orgànica. És per això que el trencament de l’enllaç C-N en aquests compostos i la 

utilització dels fragments per a la síntesi de nous compostos sigui de considerable 

significació.6 

El primer mètode de desalquilació d’amines terciàries va ser desenvolupat per Von 

Braun i col. a principis del segle XX.7 Es tracta de la reacció d’una amina terciària amb 

el bromur de cianogen produint una organocianamida intermèdia que per posterior 

hidròlisi i descarboxilació genera la corresponent amina secundària (Figura 3 (a)).8 

Millors rendiments es van aconseguir amb la utilització de reactius com els 

cloroformiats d’etil9,10 i de fenil,11 però la hidròlisi dels carbamats intermedis per 

alliberar l’amina secundària resultava difícil (Figura 3 (b)). Aquesta hidròlisi es podia 

millorar amb la introducció d’àtoms de clor o grups insaturats en el reactiu (e.g.  

cloroformiat de 1-cloroetil,12 cloroformiat de 2,2,2-tricloroetil13 o cloroformiat de vinil14). 

Tot i que també s’han assajat altres reactius com el tiofosgè15 i els clorurs d’acil,16 els 
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millors resultats s’han aconseguit amb la utilització de clorotionoformiats (Figura 3 

(c)).15,17,18 

 

Figura 3. Desalquilació d’amines amb bromur de cianògen, cloroformiats i clorotionoformiats. 

Aquests nous reactius, a més, són mes selectius que el reactiu inicialment utilitzat per 

Von Braun i col. (Figura 4).15,17 

 

Figura 4. Selectivitat en la desalquilació d’amines terciaries. 

El mecanisme acceptat per totes aquestes desalquilacions consta d’un primer pas 

d’addició de l’enllaç C-X del reactiu sobre l’amina terciària i una posterior desalquilació 

de la sal d’amoni intermèdia per descomposició tèrmica (Figura 5).17 

 

Figura 5. Mecanisme de la desalquilació utilitzant bromur de cianògen, cloroformiats i clorotionoformiats. 

També es coneix la versió catalítica de la desalquilació d’amines terciàries. Tot i que el 

trencament de l’enllaç C-N pot ser catalitzat per complexos de molts metalls de 
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transició i mitjançant molts mecanismes, centrant-se en les reaccions de trencament 

de l’enllaç C-N sobre complexos de pal·ladi, s’han descrit desalquilacions d’amines 

terciàries mitjançant quatre vies diferents:6 

 addició oxidant sobre el metall 

 trencament d’espècies imini 

 trencament d’espècies amoni 

 β-amino eliminació 

La majoria d’estudis de trencament de l’enllaç C-N en amines terciàries via addició 

oxidant sobre pal·ladi han estat realitzats amb amines al·líliques, a causa de la facilitat 

que té aquest metall per inserir-se en l’enllaç Cal·lílic-H formant intermedis π-al·lilics.19 

S’han descrit diverses reaccions catalítiques utilitzant com a reactius aquests 

substrats, entre elles, desal·lilacions,20 carbonilacions,21 i alquilacions al·líliques de 

compostos carbonílics22 (Figura 6 (a)). 

Figura 6. (a) Transformació d’amines terciàries al·líliques via addició oxidant sobre Pd0. (b) Transformació 

d’amines terciàries via trencament d’espècies imini. 

En la desalquilació via trencament d’espècies imini, el catalitzador de pal·ladi, en 

presència d’oxigen genera una sal d’imini que posteriorment pot ser transformada. 

Així, per exemple,  s’han descrit  arilacions23 d’amines terciàries i aminacions d’èsters24 

(Figura 6 (b)). 

La desalquilació via trencament d’espècies amoni, bàsicament, aprofita la nucleofília 

del nitrogen de les amines terciàries que poden addicionar-se sobre enllaços C≡C 

activats per la coordinació al centre metàl·lic. Es produeix una sal d’amoni intermèdia 

que posteriorment és desalquilada. Com a exemple, a la Figura 7 (a) es presenta la 

síntesi de derivats d’indoles per ciclació de o-alquinilanilines.25 Finalment, la 

desalquilació per β-amino eliminació es basa en la capacitat que tenen els complexos 

de pal·ladi en medi àcid de provocar l’eliminació d’una olefina en amines terciàries. A 

la Figura 7 (b) es mostra un exemple d’aquest mecanisme: la síntesi de β-aminoàcids 

a partir de trietilamina i acrilats.26 
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Figura 7. (a) Síntesi de derivats d’indoles per ciclació de o-alkinilanilines. (b) Síntesi de β-aminoàcids a 

partir de trimetilamina i acrilats. 

Tot i que la majoria de catalitzadors descrits per a la desalquilació d’amines terciàries 

són homogenis, també existeixen casos en què el trencament de l’enllaç C-N es duu a 

terme utilitzant catalitzadors heterogenis. Pel pal·ladi s’ha descrit, per exemple, la 

síntesi de derivats d’indoles per ciclació de o-alquinilanilines (Figura 7(a)) utilitzant 

Pd/C com a catalitzador.27 

Les aminopirimidines 

Els productes P1-P3 obtinguts en la reacció de desalquilació de la TMEDA (Figura 2) 

són aminopirimidines. Aquesta unitat estructural, o variacions seves, són presents en 

una gran quantitat de productes naturals (e.g. bases nitrogenades) i en molts 

compostos farmacològicament actius (Figura 8).28 Alguns exemples d’aquests últims 

són fàrmacs antivirals com la lamivudina,29 drogues anticancerígenes com l’imatinib,30 

l’erlotinib31 i el lapatinib,32 i agents per controlar el colesterol com la rosuvastatina.33 

 

Figura 8. Exemples de productes farmacològicament actius basats en l’estructura aminopirimidina o 

derivades. 
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Objectives 

Being aware of the possible importance of the dealkylation products of TMEDA 

performed by chloropyrimidines, it is interesting to know the nature of this reaction and 

the optimum reaction conditions that permit the achievement of the best conversion 

and selectivity. Therefore, the following aims are proposed: 

 The systematic study of the reaction conditions for the dealkylation of TMEDA 

with 4-cloro-2-(methylthio)pyrimidine. 

 The synthesis and characterization of the reaction products. 

 The analysis of the reaction mechanism and kinetics. 

Metodologia 

Materials 

Tots els reactius, substrats, lligands, dissolvents i altres materials utilitzats en aquest 

treball s’han obtingut comercialment i s’han utilitzat sense cap tractament addicional. 

Com a precursors del catalitzador s’han usat el diclorobis(benzonitril)pal·ladi(II), 

sintetitzat al laboratori per a aquest treball. 

Taula 1. Relació de materials utilitzats en el treball. 

Funció Producte Puresa Proveïdor 

Precursor Pd Diclorur de pal·ladi 99% Strem 
Substrat 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina 97% Fluorochem 
Bases Trietilamina 99.5% Carlo Erba 
 N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiamina 99.5% Across 
Lligands Bis(difenilfosfino)metà (dppm) 97% Aldrich 
 Trifenilfosfina (PPh3) 99% Fluka 
 Triciclohexilfosfina (PCy3) 95% Fluorochem 
 1,2-bis(difenilfosfino)età (dppe) 99% Strem 
Gasos Hidrogen 5.0 Praxair 
 Monòxid de carboni 4.7 Air Liquide 
Dissolvents Toluè 99.8 Carlo Erba 
 Tetrahidrofurà 99.8 Carlo Erba 
 Benzonitril >99% Fluka 
 Ciclohexà  Quimivita 
 1,4-Dioxà 99.5% Carlo Erba 
 Xilè 98% Carlo Erba 
 Di-n-butiléter   
 Diclorometà >98% Fluka 
 Acetat d’etil >99.8% Carlo Erba 
 Hexà  Carlo Erba 

Altres 
Productes  
Químics 

N,N’-Dimetiletilendiamina 97% Across 
N,N,N’-Trimetiletilendiamina 98% Fluorochem 
Amoníac 34% Panreac 



     

Facultat de Ciències      Memòria del Treball Final de Grau 

7 
 

Anàlisis 

Reaccions de desalquilació de la N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TMEDA) 

Totes les mescles de les reaccions de desalquilació de la TMEDA i algunes de les 

reaccions sintètiques han estat analitzades per cromatografia de gasos. El cromatògraf 

utilitzat ha estat un Shimadzu GC-17A® equipat amb un detector de ionització de 

flama. La columna utilitzada ha estat una Inferno ZB-5HT de ZebronTM de 30m de llarg 

per 0.25mm de diàmetre intern amb 0.25 μl de grossor de fase estacionària. Les 

condicions dels experiments es mostren a la Figura 9. 

En aquesta tècnica, la separació dels productes es realitza per la diferent afinitat dels 

productes per una fase mòbil (gas portador) y una fase estacionària líquida (5%  fenil-

/95% dimetilpolisiloxà en el nostre cas) immobilitzada en la columna. El detector de 

ionització de flama (FID) mesura la variació d’un corrent elèctric que s’estableix entre 

dos elèctrodes i que flueix a través de ions. Aquests ions són produïts en una flama 

generada per una mescla d’hidrogen i aire sintètic en un cremador a la sortida de la 

columna. Quan el gas portador que surt de la columna de cromatografia arrossega 

materials orgànics, el nombre de ions que es formen a la flama canvia, i com a resultat 

es veu alterat el corrent elèctric entre els elèctrodes. El FID respon proporcionalment al 

número de grups C-CH2-C cremats a la flama. La resposta a carbonis units a grups 

oxigen i nitrogen és inferior. Els carbonis que no suporten hidrògens (e.g. carbonils) no 

produeixen resposta. 

 

Tinjector: 180oC 

Tdetector: 300oC 

Relació d’split: 50 

Flux de gas portador (He): 1.5 mL/min 

 

Figura 9. Condicions de les anàlisis cromatogràfiques. 

Per quantificar tant la conversió del substrat com la selectivitat en l’obtenció dels 

diferents productes de la reacció, s’ha assajat la utilització de bifenil com a patró intern. 

En aquest treball s’ha mesurat la resposta relativa dels productes P1 i P3 (Taula 2). 

Pel producte P2 no s’ha pogut realitzar per falta de producte i temps, i l’obtenció de la 

resposta relativa del substrat (P0) s’ha realitzat en un altre treball. 
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Taula 2. Assajos de bifenil com a patró intern. 

Exp. Compost Pes (mg) Àrea Resposta Resposta relativa 

1 
Producte 1 64.7 685058 10588.22 0.406 

Bifenil 61.7 1607441 26052.53 1.000 

2 
Producte 1 64.6 638020 9876.47 0.409 

Bifenil 61.2 1479097 24168.25 1.000 

3 
Producte 3 35.3 21228.5 601.37 0.189 

Bifenil 17 54189.7 3187.63 1.000 

4 
Producte 3 32.4 11633.5 359.06 0.124 

Bifenil 14.3 41291.8 2887.54 1.000 

 

També s’ha procedit a determinar la reproductibilitat de les anàlisis i dels experiments 

calculant la seva desviació estàndard. Per conèixer l’error d’anàlisi, es va punxar cinc 

vegades una mateixa mescla de reacció obtenint els resultats mostrats a la Taula 3 

pels diferents compostos. 

Taula 3. Desviació estàndard dels resultats obtinguts per cromatografia de gasos. 

Compost Desviació estàndard 

Producte 0 0.61 

Producte 1 0.66 

Producte 2 0.61 

Producte 3 0.82 

 

Es pot observar que el major error es produeix pel producte P3, que és el que es troba 

a un temps de retenció més allunyat del patró (bifenil). Per tal de mesurar l’error comés 

en la realització dels experiments es van realitzar cinc experiments idèntics obtenint 

les desviacions estàndard que es mostren a la Taula 4. 

Taula 4. Desviació estàndard en la reproductibilitat d'una mateixa reacció. 

Compost Desviació estàndard 

Producte 0 2.62 

Producte 1 4.04 

Producte 2 9.44 

Producte 3 8.10 

 

Determinació estructural dels productes sintetitzats 

Els productes obtinguts en les diferents síntesis s’han caracteritzat per ressonància 

magnètica nuclear i, alguns d’ells, per espectroscòpia d’infraroig. 

Els espectres d’infraroig s’han portat a terme en un espectròmetre Agilent 

Technologies Cary 630 FTIR equipat amb un accessori ATR (Attenuated Total 
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Reflection) 1B diamond ATR Module system. En aquesta tècnica, basada en la 

interferometria de Michaelson, es porten les molècules de la mostra a estats 

vibracionals i rotacionals excitats per irradiació amb dos feixos de llum infraroja 

desfasats temporalment que en passar per la mostra generen un interferograma 

(Intensitat front desfasament temporal) que porta la informació sobre la llum absorbida 

per la mostra en tota la regió de l’espectre infraroig estudiada (habitualment entre 4000 

i 400 cm-1). La reciprocitat temps/freqüència permet transformar (Transformada de 

Fourier) les dades en el domini del temps en dades en el domini de freqüències 

(absorció front a freqüència), és a dir en l’espectre típic. 

Els espectres de ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13 s’han enregistrat 

principalment a 300 MHz i 75 MHz respectivament en un aparell Bruker® model 

Ultrashield DPX300 (7.05 T). Com a estàndard intern s’ha utilitzat el tetrametilsilà. Les 

multiplicitats dels senyals s’assignen com: s = singlet, d = doblet, t = triplet, m = 

multiplet, b.a. banda ampla. Tots els espectres de carboni-13 s’han registrat amb 

desacoblament de banda ampla de protó. L’assignació dels senyals dels espectres de 

1H i 13C{1H}-RMN s’ha realitzat amb la informació obtinguda en experiments de 

correlació heteronuclear protó-carboni-13. 

Aquesta tècnica es basa en l’existència de nuclis atòmics amb spin ≠ 0. La presència 

d’aquest spin implica l’existència de diferents estats energètics, degenerats en 

absència d’interaccions amb el medi, però que es diferencien energèticament en 

presència d’un camp magnètic exterior. La irradiació amb polsos d’energia 

monocromàtica permet la irradiació de totes les freqüències relacionades en la 

diferència d’energia entre aquests estats (E ≥ h/4), excitant els diferents nuclis. A 

continuació, aquests nuclis relaxen emetent radiofreqüències. El senyal que s’obté és 

l’evolució de l’energia emesa en el temps (FID, Free Induction Decay). Com en el cas 

anterior, la Transformada de Fourier de les dades en el domini del temps genera 

dades en el domini de freqüències (absorció front a freqüència). 

Síntesi de productes 

El producte P1 va ser recuperat d’una mescla de reacció i caracteritzat en un altre 

treball. 

Síntesi del diclorobis(benzonitril)pal·ladi(II) 

En un baló Schlenk es disposa 1 g (5.64 mmol) de PdCl2, finament dividit, i 10 mL de 

benzonitril. La reacció es porta a reflux durant 40 minuts i a continuació s’evapora 
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dissolvent fins a 6 – 8 mL. La solució resultant es deixa refredar fins a temperatura 

ambient i s’hi afegeixen 2 mL d’hexà per tal de precipitar el producte. Apareix un sòlid 

groc que es filtra, es renta amb hexà i s’asseca a l’aire. S’obté el producte amb un 91% 

de rendiment.34 

El producte és estable a l’aire, soluble en dissolvents aromàtics i insoluble en 

hidrocarburs saturats.  

Síntesi de la N,N,N’-trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidin-4-il)età-1,2-diamina (P2) 

En un baló de doble boca de 100 mL s’hi pesen 0.023 g de PdCl2(PhCN)2 (0.06 mmol) 

i 0.046 g de dppm (0.12 mmol) i es dissolen en 30 mL de toluè. A continuació s’hi 

afegeixen 0.70 mL de 4-cloro-2-(metiltio)pirimidina (P0) (6 mmol), 0.84 mL de 

trietilamina (6 mmol) i 3.1 mL de N,N,N’-trimetiletilendiamina (24 mmol). La mescla es 

porta a reflux de toluè i se’n segueix la conversió per cromatografia de gasos. Al cap 

de 3 hores es refreda la mescla a temperatura ambient i s’evapora a sequedat a 

pressió reduïda. El producte es purifica mitjançant columna cromatogràfica d’alúmina 

neutra amb clorur de metilè + 0.5% d’amoníac. La separació del producte es segueix 

per TLC (Rf = 0.32). 

 

1H-RMN (CDCl3, 300 K) δ, ppm: 2.23 (s, 6H, (11)); 2.43 (s, 

3H, (7)); 2.43 (t, 2H, J = 6.9 Hz(10)); 2.98 (b.a., 3H, (8)); 

3.64 (b.a. 2H, (9)); 6.03 (d, 1H, J = 6.1 Hz, (5)); 7.92 (d, 

1H, J = 6.1 Hz, (6)). 13C{1H}-RMN (CDCl3, 300 K) δ, ppm: 

13.98 (7); 38.85 (8); 45.80 (11); 47.32 (9); 56.28 (10); 

98.10 (5); 155.31 (6); 160.98 (4); 170.98 (2). MS (IE) m/z, 

(%): 156 (12), 71 (25), 58 (100); (CI) 227 (100) (M+1). 

 

Síntesi de la N,N’-dimetil-N,N’-bis(2-(metiltio)pirimidin-4-il)età-1,2-diamina (P3) 

En un baló de doble boca de 100 mL s’hi introdueixen 30 mL de THF. A continuació 

s’hi dissolen 0.70 mL de P0 (6 mmol), 0.32 mL de N,N’-dimetiletilendiamina (3 mmol) i 

0.84 mL de trietilamina (6 mmol). La mescla es porta a reflux i es segueix la conversió 

del substrat per cromatografia de gasos. Al cap de 2 hores es refreda a temperatura 

ambient i s’evapora a sequedat a pressió reduïda. El producte es purifica mitjançant 

columna cromatogràfica de sílice amb mescla de dissolvents acetat d’etil/hexà 8:2 com 

a eluent. La separació del producte es segueix per TLC (Rf = 0.28). 
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1H-RMN (CDCl3, 300 K) δ, ppm: 2.49 (s, 6H, (7)); 3.03 

(b.a., 6H, (8)); 3.80 (b.a. 4H, (9)); 6.09 (b.a., 2H, (5)); 7.99 

(d, 2H, J = 6.0 Hz, (6)). 13C{1H}-RMN (CDCl3, 300 K) δ, 

ppm: 12.88 (7); 35.25 (8); 45.55 (9); 97.24 (5); 154.49 (6); 

160.05 (4); 169.97 (2). MS (IE) m/z, (%): 336 M+ (3), 182 

(50), 168 (100), 156 (35), 125 (40); (IQ) 337 (100) (M+1).  

 

Síntesi del clorur de N-(2-(dimetilamino)etil)-N,N-dimetil-2-(metiltio)pirimidin-4-

amoni (P6) 

Es preparen dos balons Schlenk de 50 mL on es duran a terme la reacció amb i sense 

catalitzador, respectivament. Utilitzant una línia Schlenck, tots dos balons són purgats 

fent-los el buit i omplint-los amb N2 seqüencialment tres cops i es deixen sota 

atmosfera de nitrogen. Al baló on es realitzarà la reacció catalítica s’hi introdueixen 

0.019 g de [PdCl2(PhCN)2] (0.04 mmol) i 0.031 g de dppm (0.08 mmol), que es 

dissolen en 15 mL de toluè prèviament desoxigenat. A continuació s’hi afegeixen 0.47 

mL de P0 (4 mmol) i 0.60 mL de TMEDA (4 mmol). Al baló on es realitzarà la reacció 

no catalítica es repeteix el procediment però sense afegir-hi precursor del catalitzador 

ni difosfina. 

Tots dos balons Schlenk es deixen en agitació sota N2. Passada una mitja hora, 

s’observa l’aparició de precipitat blanc en la reacció catalitzada. El mateix precipitat 

apareix en la reacció no catalitzada després de transcorregudes unes 4 hores.  En els 

dos casos, el precipitat es filtra sota nitrogen i es guarda en atmosfera inert. El dos 

sòlids obtinguts presenten el mateix espectre de IR i pràcticament el mateix espectre 

de 1H-RMN, mostrant la presencia dels mateixos tres productes amb una relació 

72/19/9, on el producte majoritari és P6 i el present en un 19% és P2. 

 

1H-RMN (CD3OD, 300 K) δ, ppm: 2.08 (b.a., 6H, (11)); 2.65 

(s, 3H, (7)); 3.70 (b.a., 6H, (8)); 4.00-4.40 (m, 4, ( 9 i 10)); 

7.73 (d, 1H, J = 5.5 Hz, (5)); 8.92 (d, 1H, J = 5.5 Hz, (6)). 

13C{1H}-RMN (CD3OD, 300 K) δ, ppm: 14.61 (7) 45.21 

(11);  53.36 (8); 59.12 (9); 65.91 (10); 108.51 (5); 163.13 

(6); 165.03(4); 175.76 (2). 
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Reaccions catalítiques 

Durant el període de laboratori s’han dut a terme diverses reaccions de desalquilació 

de la TMEDA, tant catalítiques com no catalítiques, i en diferents condicions. 

Reaccions a l’aire 

Aquest tipus de reaccions han consistit en refluxos de 5 hores sense cap tipus 

d’atmosfera especial. Un cop transcorregut aquest temps, el contingut del baló de 

reacció s’ha analitzat per cromatografia de gasos.  

Sota nitrogen a pressió atmosfèrica 

El procediment és similar al de les reaccions a l’aire però, en aquest cas, s’ha 

mantingut la mescla de reacció sota nitrogen amb l’ús d’una línia de buit/nitrogen 

(Schlenk). Un cop transcorregudes les 5 hores de reacció, el contingut del baló s’ha 

analitzat per cromatografia de gasos. 

Amb gasos a pressió 

Aquest tipus de reaccions s’han dut a terme en el reactor Chemipress® de 80 mL de 

capacitat, el qual compta amb calefacció elèctrica i agitació magnètica. 

Les reaccions s’han realitzat al reactor tancat, prèviament pressuritzat des de 

bombones. Les mescles de gasos s’han dut a terme per addició de pressions. 

A continuació, es descriu un model de reacció: es prepara, sota nitrogen, una solució 

del substrat (P0), precursor del catalitzador ([PdCl2(PhCN)2]), TMEDA i lligand auxiliar 

(dppm) en toluè (fins a un volum total de 30 mL). La solució s’introdueix al reactor, 

prèviament evacuat d’aire, i es pressuritza amb el gas o la mescla de gasos a la 

pressió adequada. El reactor s’escalfa a la temperatura de treball i, quan aquesta 

s’estabilitza, s’engega l’agitació. Un cop transcorregut el temps de reacció, el reactor 

es refreda, es despressuritza, i el seu contingut s’analitza per cromatografia de gasos.  
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Resultats i discussió 

Estudi de les condicions de la reacció de desalquilació de la 

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina 

 

Figura 10. Productes de desalquilació de la TMEDA amb P0. 

Efecte del monòxid de carboni i de l’hidrogen 

Vist que la reacció de desalquilació de la N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TMEDA) 

s’havia observat per primer cop en les condicions de les reaccions de carbonilació 

reductiva, primer de tot s’ha procedit a estudiar si el gas de síntesi (CO/H2) o alguns 

dels seus components tenen algun efecte en l’activitat del catalitzador.  Per això s’han 

realitzat experiments amb gas de síntesi, amb hidrogen, amb CO i sota nitrogen. En 

tots tres casos s’ha utilitzat el diclorobis(benzonitril)pal·ladi(II) ([PdCl2(PhCN)2]) com a 

precursor del catalitzador i el bis(difenilfosfino)metà (dppm) com a lligand auxiliar. Els 

resultats obtinguts es recullen a la Taula 5. 

Taula 5. Resultats de les reaccions amb diferents combinacions de gasos. Condicions: reactor 
Chemipress®; P0, 4 mmol; [PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; TMEDA, 4 mmol; toluèfins 30 

mL; 33 bar a 120oC; temps de reacció 5 hores. 

Gas/os utilitzat/s Conversió (%)1 P1 (%)2,3 P2 (%)2,3 P3 (%)2,3 

CO/H2
4 81.4 19.1 67.1 13.7 

CO 85.8 18.3 63.3 18.3 

H2 90.3 15.4 70.9 13.7 

N2
5 84.0 15.9 68.7 15.5 

1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 3 En les 
reaccions a pressió s’observen traces d’hidrogenació de P0 (P4). 4 CO/H2 = 1.  5 A pressió atmosfèrica i 

reflux. 

En tots els casos s’observa una conversió superior al 80% essent sempre P2 el 

producte majoritari. Tenint en compte les desviacions estàndard calculades a la 

metodologia, es pot dir que els resultats indiquen que la presència de gas de síntesi o 

d’algun dels seus components no afecten apreciablement al resultat de la reacció. La 

preferència pel producte P2 pot ser deguda, en part, a raons estadístiques ja que hi ha 
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el doble d’enllaços N-CH3 que d’enllaços N-CH2 a la TMEDA. Com a conseqüència cal 

esperar una relació estadística P2/P1 ≈ 2. Realment però, si es té en compte que P3 

es forma a partir de P2, la relació (P2+P3)/P1 és força major (4.2-5.4). Això sembla 

indicar que hi ha alguna preferència addicional del trencament de l’enllaç N-CH3. 

Habitualment, en les reaccions sota gas de síntesi, s’observa pal·ladi metàl·lic en la 

mescla de reacció. Aquest fet no és estrany ja que l’atmosfera és molt reductora i en 

anar desapareixent el substrat, només l’hidrogen pot reoxidar el pal·ladi(0) obtingut en 

els passos d’eliminació reductiva del producte de reacció a pal·ladi(II) (Figura 11). 

 

Figura 11. Recreació del procés d’eliminació reductiva-reoxidació en una espècie de Pd(0). (a) Eliminació 

reductiva, (b) addició oxidant d’hidrogen, (c) addició oxidant de substrat, (d) precipitació de pal·ladi 
metàl·lic. 

En la reacció sota atmosfera de nitrogen no es va observar cap precipitat, ni després 

de posar-la en contacte amb l’aire. Aquest fet estaria d’acord amb un sistema catalític 

on el lligand auxiliar estabilitzés molt les especies de pal·ladi(II). Per comprovar la 

robustesa del sistema catalític es va fer la reacció a l’aire (Taula 6). 

Taula 6. Resultats de les reaccions a l’aire i sota atmosfera inert. Condicions: P0, 4 mmol; 

[PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; TMEDA, 4 mmol; toluè fins 30 mL; reflux; temps de reacció 
5 hores. 

Atmosfera Conversió (%)1 P1 (%)2 P2 (%)2 P3 (%)2 

N2
5 84.0 15.9 68.7 15.5 

Aire 79.5 16.6 78.8 4.6 
1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 

Si bé la relació P2/P3 és una mica diferent, la conversió i la preferència per P2+P3 són 

pràcticament idèntiques a les obtingudes en atmosfera inert. Amb aquesta informació 

es va decidir continuar l’estudi en atmosfera d’aire. 

Efecte de la temperatura de reacció i del dissolvent 

Per estudiar l’efecte del dissolvent s’han escollit dos tipus de dissolvents diferents, 

hidrocarburs i èters. Per a cadascun d’ells s’han elegit tres dissolvents amb punts 

d’ebullició en els intervals 65-85, 100-115 i 135-145 oC. Els dissolvent assajats i els 
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resultats obtinguts es troben a la Taula 7. Com en els casos anteriors, s’ha utilitzat el 

[PdCl2(PhCN)2] com a precursor del catalitzador i  la dppm com a lligand auxiliar. 

Taula 7. Resultats de les reaccions en diferents dissolvents. Condicions: P0, 4 mmol; [PdCl2(PhCN)2], 

0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; TMEDA, 4 mmol; dissolvent fins 30 mL; reflux; temps de reacció 5 hores. 

Dissolvent Punt d’ebullició (oC) Conversió (%)1 P1 (%)2 P2 (%)2 P3 (%)2 

THF 66 44.5 10.8 86.4 2.9 

Ciclohexà 81 20.9 35.8 44.1 20.1 

1,4-Dioxà 100 – 101 83.6 28.8 64.2 1.0 

Toluè 110 – 111 79.5 16.6 78.8 4.6 

Di-n-butilèter 142 92.0 25.4 61.7 12.8 

Xilè 138 – 144 93.7 18.0 53.4 28.6 
1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 

Pels dos tipus de dissolvents s’observa una major conversió de P0 en augmentar la 

temperatura de reacció. Aquest efecte estaria d’acord amb que el pas determinant de 

la velocitat de reacció fos un procés endotèrmic, com l’addició oxidant de l’enllaç C-Cl 

sobre un complex de pal·ladi(0) ((c) Figura 11). Respecte al tipus de dissolvent, es 

podria dir que té un efecte menor que el de la temperatura, ja que tot i que pels 

dissolvents de punt d’ebullició més baix (i més diferent) sí que sembla que els èters 

produeixin millors rendiments, pels altres dissolvents, on la diferència de temperatura 

d’ebullició és menor, els resultats s’igualen i fins i tot s’inverteixen. 

Pel que fa a la selectivitat dels productes obtinguts, P2 és el majoritari en tots els 

casos, si bé les quantitats de P1 i P3 varien molt i no s’observa cap tendència clara, tot 

i que sembla que els hidrocarburs produeixen més P3 que els èters. 

Efectes de l’excés de TMEDA 

Per tal d’avaluar el paper de la TMEDA en la reacció, s’han utilitzat diferents quantitats 

d’ella en relació a P0, utilitzant el mateix sistema catalític que en els anteriors estudis. 

Els resultats obtinguts es mostren a la Taula 8. 

Taula 8. Resultats de les reaccions amb diferents relacions TMEDA/P0. Condicions: P0, 4 mmol; 

[PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; toluè fins 30 mL; reflux; temps de reacció 5 hores. 

TMEDA (mmol) TMEDA/P0 Conversió (%)1 P1 (%)2 P2 (%)2 P3 (%)2 

2 1/2 44.5 18.6 70.8 10.6 

3 3/4 70.0 17.9 70.9 11.2 

4 1 79.5 16.6 78.8 4.6 

6 3/2 95.3 17.1 77.5 5.4 

8 2 98.7 17.5 78.9 3.6 
1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 
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Com es pot observar, la conversió P0 s’incrementa en augmentar la quantitat de 

TMEDA utilitzat. Això sembla indicar que la velocitat de la reacció depèn de la 

concentració de la TMEDA i que, probablement, ens trobarem davant d’una reacció de 

segon ordre.  Pel que fa a la selectivitat, en tots els casos el producte majoritari és P2. 

Per una altra part, com calia esperar, en disminuir la disposició de TMEDA augmenta 

apreciablement la quantitat de P3. 

Efecte del lligand auxiliar 

Per veure l’efecte del lligand auxiliar en la reacció, s’han assajat dos difosfines (la ja 

coneguda dppm i la 1,2-bis(difenilfosfino)età, dppe) i dos monofosfines (la trifenilfosfina 

PPh3 i la triciclohexilfosfina PCy3). Com en els casos anteriors, el precursor del 

catalitzador utilitzat ha estat el [PdCl2(PhCN)2]. Els resultats obtinguts es mostren a la 

Taula 9. 

Taula 9. Resultats de les reaccions amb diferents lligands auxiliars. Condicions: P0, 4 mmol; 

[PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; toluè fins 30 mL; reflux; temps de reacció 5 hores. 

Lligand auxiliar Conversió (%)1 P1 (%)2 P2 (%)2 P3 (%)2 

dppm3 79.5 16.6 78.8 4.6 

dppe3 81.1 17.3 71.0 11.7 

PPh3
4 82.7 19.2 72.1 8.7 

PCy3
4 83.6 17.7 76.0 6.3 

1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 3 0.08 mmol 
difosfina. 4 0.16 mmol monofosfina. 

En un procés on el pas determinant de la velocitat de la reacció fos l’addició oxidant 

del substrat ((c) Figura 11), s’esperaria una diferència apreciable de la conversió en 

canviar la basicitat de la fosfina. En augmentar la basicitat de la fosfina també 

augmenta la densitat electrònica sobre el metall afavorint l’oxidació del mateix. Els 

resultats indiquen, però que la PCy3 amb una basicitat apreciablement superior a la 

PPh3 (i també un major impediment estèric)35 produeix resultats pràcticament idèntics 

a la PPh3.  En utilitzar la mateixa relació P/Pd (8) també cabria esperar una diferent 

conversió en utilitzar monofosfines i difosfines, ja que l’addició oxidant s’ha de donar 

sobre especies metàl·liques insaturades coordinativament (< 18 electrons), afavorides 

en el cas de les monofosfines.36 Totes aquestes observacions van fer pensar que el 

sistema catalític tenia un paper, al menys, secundari en la reacció de desalquilació de 

la TMEDA amb P0. 

Estudi de la reacció amb i sense catalitzador 

A causa dels últims resultats obtinguts, es va creure convenient assajar si la reacció 

tenia lloc en absència del catalitzador. Els assajos es van fer en dos dels dissolvents 
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utilitzats anteriorment, un èter (1,4-dioxà) i un hidrocarbur (Toluè). Els resultats 

obtinguts es recullen a la Taula 10. 

Taula 10. Resultats de les reaccions catalítiques i no catalítiques en toluè i 1,4-Dioxà. Condicions reacció 
catalítica: P0, 4 mmol; [PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; TMEDA, 4 mmol; dissolvent fins 30 

mL; reflux;  temps de reacció 5 hores. Condicions reacció no catalítica: les mateixes però sense 
catalitzador. 

Dissolvent Tipus de reacció Conversió (%)1 P1 (%)2 P2 (%)2 P3 (%)2 

Toluè 
Catalítica 79.5 16.6 78.8 4.6 

No catalítica 77.2 16.3 57.6 26.1 

1,4-Dioxà 
Catalítica 83.6 28.8 64.2 7.0 

No catalítica 81.3 26.5 63.9 9.7 
1 Com a % de P0 convertit en productes. 2 Selectivitat com a % del total de P0 consumit. 

En 1,4-dioxà, les conversions i selectivitats són pràcticament les mateixes amb o 

sense catalitzador. El cas del toluè sembla que la reacció amb catalitzador és quelcom 

més selectiva en P2. Queda, però demostrat que el paper del catalitzador és secundari 

a l’hora de tenir lloc la reacció. 

Per veure si el catalitzador juga cap paper, es va comparar la cinètica de les reaccions 

catalítica i no catalítica en toluè a reflux. Com es pot observar a la Figura 12, en 

aquestes condicions semblen idèntiques. 

 

Figura 12. Comparació de les cinètiques de reacció de les reaccions catalitzada i no catalitzada.    
Condicions reacció catalítica: P0, 4 mmol; [PdCl2(PhCN)2], 0.04 mmol; dppm, 0.08 mmol; TMEDA, 4 

mmol; toluè, 30 mL; reflux. Condicions reacció no catalítica: les mateixes però sense catalitzador ni lligand 
auxiliar. 

Sembla doncs que, en aquestes condicions el paper del catalitzador és totalment 

secundari i la reacció funciona mitjançant l’adició de l’enllaç C-Cl de la pirimidina sobre 

un nitrogen de la TMEDA per donar una sal d’amoni quaternària P6 (reacció de 

Menschutkin)37 i posterior trencament tèrmic (Figura 13). 
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Figura 13. Mecanisme de la reacció de desalquilació de la TMEDA via Reacció de Menschutkin. 

Posteriorment, mitjançant el mateix mecanisme es produeix P3 per reacció de P2 amb 

el substrat P0. La producció de clorur de metil és difícil de demostrar per la seva 

volatilitat, i la seva ràpida pèrdua pot ser una de les raons per les quals la producció de 

P2 està afavorida front a la de P1. Per comprovar si es forma la 2-cloroetildimetilamina 

s’ha adquirit comercialment el corresponent clorhidrat però no hi ha hagut temps de 

comprovar-ho abans d’entregar la present memòria. 

Per determinar si el catalitzador té algun paper en condicions més suaus, es va fer la 

reacció pràcticament estequiomètrica de P0 i TMEDA en toluè a temperatura ambient, 

tant amb catalitzador ([PdCl2(PhCN)2] + 2 dppm ) com sense catalitzador. Als 15 

minuts, a la mescla de reacció catalitzada apareix un precipitat blanc, que també 

apareix a la mescla de reacció no catalitzada, però a les 4 hores de reacció. Els dos 

sòlids recuperats presenten el mateix espectre d’IR i la solució restant no conté cap 

producte de desalquilació de la TMEDA. Quan els sòlids s’escalfen en toluè a reflux en 

la solució resultant s’observa la formació de P1 i P2, però no P3. L’espectre de 1H-

RMN (CD3OD) dels sòlids obtinguts mostra, en tots dos casos, la presència de tres 

productes amb una relació 72/19/9 (Figura 14). Un dels productes, el minoritari, no ha 

pogut ser caracteritzat, però el majoritari s’ha assignat a P6 i l’altre ha resultat ser P2. 

La repetició de l’espectre després de 24 hores a temperatura ambient mostra la 

presència quasi exclusiva de P2. 

 

Figura 14. Regió dels protons H5 i H6 a l’espectre de 1H-RMN del sòlid obtingut per la reacció de P0 amb 

TMEDA. Solució recent preparada (a baix) i a les 24 h (a dalt). 
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Aquests resultats indiquen que amb el catalitzador, la formació de l’intermedi P6 és 

més ràpida i que aquest, en solució a temperatura ambient descompon lentament per 

produir P2 majoritàriament. Es pot concloure que tot i no ser necessari, des del punt de 

vista sintètic, el catalitzador sí accelera, almenys, la Reacció de Menschutkin per donar 

l’intermedi P6. 

Estudi de la cinètica de la reacció 

Amb la intenció de conèixer si existeixen altres raons de la preferència de la reacció 

per P2 es van realitzar estudis preliminars sobre la cinètica de la reacció no 

catalitzada. Així, s’ha estudiat la reacció utilitzant una relació de concentracions inicials 

[P0]0/[TMEDA]0 = 1 en reflux de toluè, obtenint els resultats presentats a la Figura 15: 

 

Figura 15. Variació temporal de les concentracions de reactiu i productes per la reacció de P0 i TMEDA 

amb una relació 1/1 a reflux de toluè. 

Tenint en compte que s’hi produeixen tres processos químics, tindrem tres constants 

de velocitat: 

                                        k1                                                         k2                                             k3 
P0 + TMEDA  P1     ;       P0 + TMEDA  P2     ;      P0 + P2  P3 

La cinètica d’aquests tres processos que tenen lloc a la vegada és força complicada i 

s’han de fer aproximacions per resoldre el problema. Així, a  temps inferiors a 1h, la 

concentració del tercer producte es pot desestimar ja que és força petita ([P3] ≈ 2.7·10-

3 M). Podem considerar, doncs, que la tercera reacció no ha tingut lloc encara. El 

problema ens queda reduït als següents dos processos que es poden tractar com 

reaccions paral·leles de segon ordre: 

                                    k1                                           k2 

P0 + TMEDA  P1     ;       P0+TMEDA  P2 

 On les equacions cinètiques són: 

d[P𝟎]

dt
=

d[TMEDA]

dt
=  −(k1 + k2)[P𝟎][TMEDA],  

d[P𝟏]

dt
=  k1[P𝟎][TMEDA]  i  

d[P𝟐]

dt
=  k2[P𝟎][TMEDA] 
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Definint x com la concentració de P0 consumida, el resultat de la integració de les 

equacions i les equacions integrades és:38 

[P𝟎] = [P𝟎]0 − x,  [TMEDA] = [TMEDA]0 − x,   [P𝟏] = [P𝟏]0 +
k1

k1+k2
x   i   [P𝟐] = [P𝟐]0 +

k2

k1+k2
x 

on: 

x = [P𝟎]0[TMEDA]0
z−1

z[P𝟎]0−[TMEDA]0
      i        z = e[(k1+k2)([P𝟎]0−[TMEDA]0)t] 

Com en aquest cas [P1]0 = [P2]0 = 0, es compleix el Principi de Wegscheider: si les 

reaccions paral·leles són del mateix ordre i la concentració inicial dels productes és 

zero, llavors la relació de concentració dels productes és independent del temps. 

De fet, de les equacions integrades per [P1] i [P2], quan [P1]0 = [P2]0 = 0 es pot 

extreure: 

[P𝟏]

[P𝟐]
=

k1

k2
 i aplicant les dades de l’experiment de cinètica: [P0]0 = [TMEDA]0 = 310


. M 

A una hora de reacció: 

[P𝟏]1h

[P𝟐]1h

=
0.011667 M

0.052667 M
= 0.221524 =

k1

k2

     o bé     k1 = 0.221524k2 

Per poder calcular les constants de velocitat s’ha hagut de fer un segon experiment en 

les mateixes condicions del primer però on [P0]0 = 2 [TMEDA]0. Els resultats es troben 

a la Figura 16. 

 

Figura 16. Variació temporal de les concentracions de reactiu i productes per la reacció de P0 i TMEDA 

amb una relació 2/1 a reflux de toluè. 

D’aquest segon experiment, es calcula, també, la concentració de P0 consumida, x, a 

una hora de reacció: 

Com en aquest experiment [P0]0 = 0.199998 i [P0]1h = 0.117999   x = 0.081999 
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Tenint en compte aquest valor i que [P0]0 = 2 [TMEDA]0, de la expressió anterior de x 

= f(z, [P0]0 i [TMEDA]0) es pot extreure el valor de z: 1.098085. 

A continuació, utilitzant l’equació que defineix la dependència de z amb el temps i 

tenint en compte el valor de la relació k1/k2 trobat en l’anterior experiment, es troba que 

el valor de les constants de velocitat són: k1 = 0.169688 M-1h-1 i k2 = 0.766000 M-1h-1. 

Per  comprovar si l’aproximació realitzada a l’inici és encertada, s’han comparat els 

valors experimentals de les concentracions de P1 i P2 amb el valors predits pel model. 

El resultat, mostrat a la Figura 17, indica que l’aproximació inicial ha estat encertada. 

 

Figura 17. Comparació de les concentracions experimentals i les predites pel model desenvolupat de P1 i 
P2 per la reacció de P0 i TMEDA amb una relació 1/1 a reflux de toluè. 

Per poder modelitzar el tercer dels processos, donat que la reacció que forma P2 és 

força més ràpida que la reacció que forma P1 (k1 = 0.221524k2), es pot desestimar 

aquesta última i, llavors, utilitzar el model de reaccions consecutives competitives de 

segon ordre. 

                      k2                                        k3 
P0 + TMEDA  P2     ;      P0 + P2  P3 

En aquest cas les equacions cinètiques, la que mes ens interessa es: 

d[P𝟐]

dt
= k2[P𝟎][TMEDA] − k3[P𝟎][P𝟐] 

Definint la relació de constants de velocitat y = k3/k2, i utilitzant les concentracions 

reduïdes definides,  = [TMEDA]/[TMEDA]0 i  = [P2]/[TMEDA]0, de la integració 

d’aquesta equació queda:39 

ylnβ = ln[β + (1 − y)γ] 

D’on pel mètode interactiu es pot extreure el valor de y per cada temps de reacció, 

obtenint valors similars a la unitat (�̅� = 0.986). 
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Aquest resultat no és estrany si es té en compte que en les reaccions de producció de 

P2 i de P3, un dels reactius és el mateix i l’altre presenta el mateix grup funcional 

trencant-se de la mateixa manera (mecanísticament han de ser similars). La diferència 

en les velocitats observada entre aquestes dues reaccions és deguda a la diferència 

de concentracions inicials de TMEDA i P2 ([P2]0 = 0) i al fet que la TMEDA té dos 

grups funcionals reactius mentre que P2 només en té un (Figura 18). 

 

Figura 18. Similitud i diferències entre les reaccions d’obtenció de P2 i P3. 

En resum, les constants de velocitats aproximades pels processos químics observats 

són: 

k1 = 0.170 M-1h-1 k2 = 0.766 M-1h-1 k3 = 0.755 M-1h-1 

P0 + TMEDA  P1 P0 + TMEDA  P2 P0 + P2  P3 

On es pot apreciar que la producció de P2 front P1 està també afavorida cinèticament. 

Síntesi i caracterització de productes 

S’han sintetitzat i caracteritzat per ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13 

dos dels productes de la reacció de desalquilació de la TMEDA amb P0: la N,N,N’-

trimetil-N’-(2-(metiltio)pirimidin-4-il)età-1,2-diamina (P2) i la N,N’-dimetil-N,N’-bis(2-

(metiltio)pirimidin-4-il)età-1,2-diamina (P3). La N,N-dimetil-2-(metiltio)pirimidin-4-amina 

(P1) ha estat caracteritzada en un altre treball. 

P2 s’ha obtingut per reacció de P0 amb la N,N,N’-trimetiletilendiamina, mentre que P3 

s’ha sintetitzat per reacció de la N,N’-dimetiletilendiamina amb un excés de P0 (Figura 

19). 
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Figura 19. Síntesi de P2 i P3. 

Els productes han estat recuperats i purificats per cromatografia en columna, i 

caracteritzats per ressonància magnètica nuclear. Els espectres de 1H-RMN i 13C{1H}-

RMN de P2 i P3 es troben a les figures 20 i 21, respectivament. 

 

Figura 20. Espectres de 1H-RMN (esquerra) i 13C{1H}-RMN (dreta) de P2. 
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Figura 21. Espectres de 1H-RMN (esquerra) i 13C{1H}-RMN (dreta) de P3. 

Un fet important en aquests espectres és la gran amplada de banda dels senyals  de 

protó corresponents als metils 8, al metilè 9 i especialment en el cas de P3 al protó 5. 

És ben conegut que el moment quadrupolar de l’àtom de nitrogen afecta a la relaxació 

dels protons propers produint senyals amples amb la conseqüent pèrdua de resolució 

de l’espectre.40 En aquests casos l’amplada de banda és massa elevada com per ser 

causada pel moment quadrupolar del nitrogen i, a falta dels experiments necessaris, 

s’ha adscrit a l’equilibri d’inversió del nitrogen unit al cicle aromàtic. El mateix efecte 

s’observa en el 13C{1H}-RMN, especialment en el carboni 9 de P2. 

Conclusions 

1. The dealkylation reaction of N,N,N’,N’-tetramethyethylenediamine with 4-chloro-2-

(methylthio)pyrimidine (P0) to give N,N-dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine-4-amine 

(P1), N,N,N’-trimethyl-N’-(2-(methylthio)pyrimidine-4-yl)ethane-1,2-diamine (P2) 

and N,N’-dimethyl-N,N’-bis(2-(methylthio)pyrimidine-4-yl)ethane-1,2-diamine (P3) 

has been performed. 

2. The job of the catalyst, which is formed by the addition of different phosphines and 

diphosphines to a palladium precursor, has been analyzed, proving its secondary 

role in the reaction. 

3. The atmosphere of the reaction has been studied, concluding that a specific 

atmosphere of nitrogen or other gases is not necessary. 
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4. The solvent effect has been studied, concluding that special differences between 

ethers and hydrocarbons cannot be found. 

5. The effect on the reaction temperature has been studied, observing an increase of 

the reaction conversion with the temperature. 

6. A reaction intermediate has been synthetized and characterized, which has led to 

the proposal of a reaction mechanism, and a kinetic model that explains the 

reaction selectivity has been performed. 

7. Finally, two of the reaction products (P2 and P3) have been synthetized, purified 

and characterized by proton and carbon-13 nuclear magnetic resonance.   
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