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Norbornanın γ-xlorefirləri quanidin ilə kondensləşdirilmiş və nəticədə 
ədəbiyyatda məlum olmayan yeni  guanidin törəmələri sintez edilmişdir. Alınan 
yeni maddələrin quruluşları İQ- və NMR- spektral analizləri vasitəsi ilə 
müəyyən edilmişdir. 
Açar sözlər: quanidin, norbornan, xlorefir, kondensasiya. 

 

Ədəbiyyatdan məlum oldugu kimi, 
tərkibində azot saxlayan üzvü maddələr 
sənayedə həm metalların korroziyasına 
qarşı inhibitor və həm də yağlara və 
yanacaqlara əlavələr kimi işlənir [1,2].  

Bu baxımdan sintez etdiyimiz 
quanidin törəmələridə sənayedə metalların 
korroziyasına qarşı inhibitor maddələri 
kimi tətbiq oluna bilər. Bu amili nəzərə 

alaraq norbornanın γ-xlorefirlərinin 
quanidin ilə reaksiyası aparılmışdır [3]. İlk 
öncə norbornanın müxtəlif γ-xlorefirləri 
alınmış və sonra kondensləşmə reaksiyası 
aparılmışdır.  

Norbornanın γ-xlorefirləri aşağıdaki 
reaksiya sxemi üzrə məlum üsul ilə alınır 
[4]: 

 

                                   

+ ROCH2Cl
ZnCl2
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Cl

CH2OR
            

                burada R = CH3-(I);  C2H5-(II);  C4H9-(III);  C8H17-(IV). 
 
Bu reaksiya elektrofil birləşmə 

reaksiyaları sinfinə aid olub, onun getmə 
mexanizmini aşağıdakı kimi təsəvvür 
etmək olar: 

            Birinci mərhələdə α-xlorefir ZnCl2 
katalizatoru ilə ansolvoturşu tipli 
kompleks əmələ gətirir: 

                     
ROCH2Cl + ZnCl2 [ROCH2]

+[ZnCl3]
-

 
Alınan karbkation substrat-

norbornen ilə qarşılıqlı təsirdə yeni bir 
kompleks birləşmə verir və reaksiya son 
məhsulun alınması ilə nəticələnir: 
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            Reaksiya mexanizmindən görünür 
ki, reaksiya aralıq intermediatların 
alınması ilə gedir  və nəticədə 
stereoisomer olan alkoksimetilxlor- 
norbornanlar alınır. 
            Sintez olunmuş maddələrin (I-IV) 
struktur quruluşu İQ- və NMR- spektral 
analizləri vasitəsi ilə təsdiq olunmuşdur. 
İQ spektrdə sadə efir (1020, 1100 sm-1) 
fraqmentlərinə xas olan udulma zolaqları, 
C-Cl rabitəsinə uyğun gələn 680, 720 sm-1 
tezlikli zolaqlar aşkar edilmişdir. İQ 
spektrdən aydın görünür ki, sintez olunan 
norbornanın γ-xlorefirlərində ilkin 

məhsulda olan ikiqat rabitə itmişdir, bu 
da reaksiyanın getməsinə dəlalət edir. 
           Sintez olunan maddənin (I) NMR-
spektrində    -CH2O qrupun siqnalları 3,1 
– 3,2 m.h. sahəsində aşkar olunur, 
bundan başqa norbornan həlqəsinin 
protonlarına uyğun gələn piklər 1,02 – 2,5 
m.h. sahəsində müəyyən olunur. Qeyd 
etmek lazımdır ki, həm İQ, həm də NMR 
spektrlərinin verdiyi nəticələr əsas verir 
ki, sintez edilmiş maddələrin quruluşları 
düzgündür. 
            Sonrakı mərhələdə norbornanın γ-
xlorefirləri quanidin ilə kondensləşdirilir: 

 

                     

Cl

CH2OR
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NH2

NH

NH2

C
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NH - C = NH
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                           burada R = CH3-(V);  C2H5-(VI);  C4H9-(VII);  C8H17-(VIII). 

            Sintez edilmiş maddələr sarımtıl 
rəngli qatı mayedirlər. Alınmış 
maddələrin fiziki-kimyəvi xarakteris- 
tikaları müəyyən edilmiş, quruluşları İQ 

və NMR-spektrlərin köməyi ilə sübuta 
yetirilmişdir [5,6]. Sintez edilmiş 
maddənin (V) İQ spektrində sadə efir (C-
O-C) rabitəsinə uyğun gələn 1100 sm-1 
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zolaqdan əlavə  
C=NH

, =NH qruplarını 
xarakterizə edən 3300-3500, 1620-1660 
sm-1 zolaqların aşkar olunması alınan 
maddələrin quruluşlarını sübuta yetirir. 

3(2)-Quanidil-2(3)-metoksimetilnorbor- 
nanın (V) NMR spektri çəkilmiş və onun 
spektrində (1H) =NH qrupuna uyğun 
gələn 7,2 m.h. siqnal və -CH2- qrupunun 
protonlarını xarakterizə edən 1,05-1,15 
m.h. siqnalların olması aşkar olunmuşdur

 
                                                     TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

            İQ-spektrlər UR-20 adlı cihazda 400 
- 4000 sm-1 sahədə, NMR-spektrləri isə 
“Bruker” markalı cihazda 300 MHz (1H) 

işci tezlikdə çəkilmişdir. Daxili standart 
kimi TMS-dan istifadə edilmişdir. 

                             
                                          3(2)- xlor- 2(3)- metoksimetilnorbornan (I) 

Termometr, damcı qıfı, 
qarışdırıcı və əkssoyuducu ilə təchiz edilmiş 
üçboğazlı kolbaya 0.5 q ZnCl2 katalizatoru, 
25 ml dietil efiri və 9.4 q (0.1 mol) 
norbornen yerləşdirilir və kolba +5ºC qədər 
soyudulur. Sonra qarışdırıcı işə salınır, 
kolbadakı qarışığın üzərinə damcı-damcı 
8.1 q (0.1 mol) α-xlordimetilefiri əlavə 
olunur. α-Xlor- dimetilefiri əlavə 
olunduqdan sonra kolba 30ºC qədər 

qızdırılır və 3-4 saat müddətində 
qarışdırılır. Sonra reaksiya kütləsi su ilə 
parçalanır, ayırıcı qıfa keçirilir, neytral 
reaksiyaya qədər yuyulur, üzvi hissə CaCl2 
üzərində qurudulur. Sonra həlledici kimi 
istifadə olunmuş dietilefiri qovulur, qalıq 
vakuumda destillə olunur. Alınan maddənin 
(I) fiziki-kimyəvi xarakteristikası cədvəldə 
verilir.

 
                                             3(2)- xlor- 2(3)- etoksimetilnorbornan (II) 

3(2)- xlor- 2(3)- butoksimetilnorbornan (III) 
3(2)- xlor- 2(3)- oktoksimetilnorbornan (IV) 

 
maddələri də yuxarıda göstərilən üsul ilə sintez edilmişdir. Bu maddələrin fiziki-kimyəvi 
xarakteristikaları cədvəldə verilir. 
 
                             3(2)- quanidil- 2(3)- metoksimetilnorbornan (V) 
  

Əkssoyuducu, termometr, qarışdırıcı və 
damcı qıfı ilə təchiz olunmuş üçboğazlı 
kolbaya 5.9 q (0.1 mol) quanidin, 8.2 q (0.1 
mol) natrium asetat, 30 ml toluol 
yerləşdirilir və kolba 70ºC-ə qədər 
qızdırılır, sonra damcı qıfından kolbaya 
damcı-damcı norbornanın γ-xlorefiri (I) 
verilir. Axırıncının verilməsi qurtardıqdan 
sonra kolba 80-85 ºC-ə qədər qızdırmaqla 
5-6 saat müddətində qarışdırılır. Sonra 

kolba otaq temperaturuna qədər soyudulur 
və su ilə kolbadakı reaksiya kütləsi 
parçalanır. Sonra ayırıcı qıfda üzvi hissə 
ayrılır, neytral reaksiyaya qədər yuyulur və 
Na2SO4 üzərində qurudulur. Həlledici kimi 
götürülmüş toluol qovulur və qalıq 
vakuumda destillə olunur. Alınmış 
maddənin fiziki-kimyəvi xarakteristikası 
cədvəldə verilir.  

 
                                      3(2)- quanidil- 2(3)- etoksimetilnorbornan (VI) 

 3(2)- quanidil- 2(3)- butoksimetilnorbornan (VII) 
  3(2)- quanidil- 2(3)- oktoksimetilnorbornan (VIII) 

maddələri analojı üsul ilə sintez olunmuşdur. Onların göstəriciləri cədvəldə                                                                 
verilmişdir. 
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КОНДЕНСАЦИЯ γ-ХЛОРЭФИРОВ НОРБОРНАНА С ГУАНИДИНОМ 
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Реакцией  конденсации  γ-хлорэфиров норборнана с гуанидином синтезированы новые, ранее 
не описанные в литературе производные гуанидина, строение которых изучено с помощью 
ИК-  и ЯМР- спектроскопии. 
Ключевые слова:  гуанидин,  норборнан, γ-хлорэфир, конденсация. 
 
 

CONDENSATION OF γ -CHLORINE ETHERS OF NORBORNAN WITH GUANIDIN 
 

M.M.Hajiyev, R.A.Huseynov, SH.I.Nazarov, SH.M.Mamedli 
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Through the use of reaction of γ chlorine-ethers with guanidine there have been synthesized new, 
earlier undescribed derivatives ofguanidine. Their structure has been explored with the help of IK and 
YMR-spectroscopy. 
Keywords: guanidine, norbornan,  γ –chlorine ether, condensation. 
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