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1. I N L E I D I N G

In de afgelopen kwart eeuw is intensief speurwerk verricht over het verloop
van reacties van halogeenarenen en halogeenhetarenen met sterk basische of
nucleofiele reagentia. Omstreeks 1950 begonnen ROBERTS e.a. en HUISGEN e.a.
met uitvoerige mechanistische studies over omzettingen van halogeenbenzenen
en -naftalenen en derivaten van deze verbindingen met kaliumamide en fenyllithium (zievoor overzichten vandezeonderzoekingen ROBERTSe.a.(1953,1956a),
HUISGENen RIST(1954,1955)).
Voortbouwend op dit werk begonnen DEN HERTOG e.a. en KAUFFMANN e.a.
in 1960 met onderzoekingen over het gedrag van halogeenhetarenen met stikstof als heteroatoom in basisch milieu, enigejaren later VANDER PLASe.a. over
halogeenhetarenen met tenminste 2 heteroatomen in het ringsysteem (overzichtsartikelen: DEN HERTOG en VAN DER PLAS (1965, 1969), KAUFFMANN e.a.
(1965,1971)).
In de onderzoekingen over de reactiviteit van halogeenhetarenen werden in
hoofdzaak kaliumamide en lithiumpiperidide als reagentia gebruikt (voor overzichten van de waargenomen reactietypen zie o.m. BOER (diss. 1973)en VRIJHOF
(diss. 1974)). Over omzettingen van genoemde substraten met basen, waarvan
de negatieve lading in de anionen op zuurstof is geconcentreerd, is naar verhouding weinig werk gedaan. In dit proefschrift wordt een uitvoerige studie
over de inwerking van kalium-terf-butoxide op halogeenpyridinen beschreven.
Aan een meer gedetailleerde uiteenzetting van de doelstelling van dit onderzoek (zie 1.3.),gaat een beschouwing vooraf over wat bekend was ten tijde van
het begin van het onderzoek betreffende het verloop van de reacties van zuurstofhoudende basen met halogeenarenen en -hetarenen en wat sindsdien door
anderen isgevonden.

1.1. INWERKING VAN ZUURSTOFHOUDENDE BASEN OP HALOGEENARENEN

1.1.1. Inwerking vanhydroxiden ophalogeenarenen
Langvoordat door degroepen van ROBERTS(1953, 1956a, 1956b)en HUISGEN
(1954, 1955) het 1,2-didehydrobenzeen ('benzyn') als reactie-intermediair gepostuleerd werd, waren reacties bekend waarbij dit deeltje als intermediair
optreedt, bijv. de reeds in 1864door KEKULÉ gevonden vormingvanfenol door
behandeling van natriumbenzeensulfonaat met gesmolten alkali. In feite was
1864 het geboortejaar van het mechanisme, waarin een deeltje als het benzyn
als intermediair wordt gevormd, het eliminatie-additie (EA) mechanisme en het
was een zuurstofhoudende base, die daarbij als reagens werd gebruikt. Had in
deze eerste periode van de klassieke organische chemie op grond van de beschikbare experimentele gegevens over debereiding van fenol niet tot eendergelijk mechanisme besloten kunnen worden, dit had wel gekund ter verklaring
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van devorming vanresorcinol door verhitting vandedrie isomere broombenzeensulfonaten met alkali (LIMPRICHT, 1874)en ook van het ontstaan van mengselsvan isomere kresolen door deinwerking bij hoge temperatuur van alkaliop
elk der isomere chloortoluenen (MEYER, 1914; MEHARG e.a., 1932; SHREVE e.a.,

1946), maar daarvoor wasdetijd blijkbaar nogniet rijp, hoewel incidenteel in
1902een didehydroaromaat als intermediair werd genoemd door STOERMERen
KAHLERT datgevormd zouworden bijdeomzetting van 3-broomcumaron met
natriumethoxide in2-ethoxycumaron, zoals laterisgebleken ten onrechte.
In 1956 werd door ROBERTS C.S. hetmechanisme vanreacties van halogeenbenzeen met looggrondig onderzocht enweldoor chloorbenzeen-l- 14 C(1) met
een 4M oplossing van natriumhydroxide inwater gedurende 2uuronder schudden te verhitten (molaire verhouding substraat :reagens = 1:6). Bij 340 °C
ontstonden naast elkaar fenol-1-14C (2) en fenol-2-14C (3) in een totale opbrengst van 79% en eenverhouding van 58:42 (BOTTINI en ROBERTS, 1957).
Aldus werd opovertuigende wijze bewezen, dat hiereeneliminatie-additie (EA)
mechanisme plaatsvond met didehydrobenzeen als tussenprodukt, zoals dat
ook bijdeinwerking vankaliumamide opchloorbenzeen-l- 14 C gevondenwas
(ROBERTSe.a., 1956a),inhetgevalvan de fenolvorming echter naast een additieeliminatie (AE) mechanisme. Het verloop vandeze reactie bleek sterk afhankelijk vandereactie-omstandigheden tezijn. Immers, hydroxylering van (1)door
verhitten met6M natriumhydroxide-oplossing in water op 330°C gedurende
2,5 uur onder schudden leverde slechts 14%bijdrage volgens het EA-mechanisme bijeenhoog totaal rendement aanfenol. Hetreactieverloop wordt weergegeveninschema1.1..
In een uitvoerig onderzoek hebben BOTTINI en ROBERTS (1957) het gedrag
van isomere halogeentoluenen, uitgezonderd de fluorverbindingen, bij inwerking van hydroxide-oplossing op 340°C onderzocht, onder dezelfde reactieomstandigheden als bij de hydroxylering van (1). Zowel uit de o- als uit de

Cl

OH

Schema 1.1.

2
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p-chloor-, -broom- en -joodtoluenen werden identieke mengsels aan o-enmkresolen respectievelijk m- en /7-kresolen geïsoleerd. De verhouding van de
hoeveelheden gevormde isomeren bedroeg zowel voor o- :m- als voor m- :pongeveer 50:50. Deze onafhankelijkheid vandeaard vanhethalogeenatoom in
genoemde substraten wees op een reactieverloop volgens het EA-mechanisme
en welvoor 100%.Uitgaande vandem-halogeentoluenen werden alle 3isomere
kresolen gevormd, maar wathetm-kresol betreft, ditisomeer werd afhankelijk
van de aard vanhet halogeenatoom in verschillende hoeveelheden volgens het
AE-proces verkregen: uit w-chloortolueen 24%,uit m-broomtolueen 10%en
uitw-joodtolueen 24%.
Bij zorgvuldige herhaling van oudere onderzoekingen over de reacties van
alle isomere halogeenfenolen met gesmolten natrium- of kaliumhydroxide op
320-380°C metvaak tegenstrijdige resultaten, bleek, dat onafhankelijk vande
aard van de halogeenatomen mengsels van isomere dihydroxybenzenen van
dezelfde samenstelling werden gevormd. Daaruit kon geconcluceerd worden
dat de vorming van genoemde produkten geheel volgens het EA-mechanisme
verloopt. Deadditieverhoudingen aandedrievoudige band, beïnvloed door het
richtend effect vande 0~-groep, waren volgens dit onderzoek alsvolgt: 59 :41
(o- : w-)(ookuitwz-halogeenfenolen!)en75 :25(m- :p-)(JUNG, diss. 1962).
De richteffecten op de additie aan de drievoudige binding van de CH 3 - en
O"-groepbijdehierboven beschreven proeven entervergelijking bijdereacties
van dezelfde substraten met kaliumamide in vloeibare ammoniak (volgens
experimenten van D E GRAAFF e.a. (1965)) zijn hieronder samengevat in tabel 1.
Uitdeweergegeven resultaten blijkt duidelijk datdeadditievanhetnucleofiel
aan dedrievoudige band alsgevolg vande invloed vaneensubstituent inamineringsreacties veelspecifieker verloopt danin hydroxyleringsreacties.
TABEL 1.

R
m:p
NaOH + H 2 0
340°C

KNH 2 + NH 3
-33°C

CH,

50:50*

57:43

o-

NaOH
320-380°C
59:41

KNH 2
-33°C
87:13

NH 3

NaOH + H 2 0
340°C

KNH 2 + NH 3
-33°C

50:50

58:42

NaOH
320-380°C

KNH 2
-33°C
100:0

75:25

* Naar mijn meningkanuitdegegevensvanBOTTINIenROBERTSniet geconcludeerd worden
dat er een- zij het geringe- preferentie voor additie van hydroxyl aan het or/Ao-koolstofatoomzoubestaan.
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1.1.2.Inwerking vanalkoxiden ophalogeenarenen
1.1.2.1. R e a c t i e s in p r o t i s c h milieu
In de literatuur zijn vele experimenten over reacties van halogeenarenen met
alkoxiden beschreven. Kinetisch onderzoek naar de reactiviteit als functie van
de aard van het halogeenatoom stond daarbij veelal centraal. In de substraten
werden verder variaties aangebracht bijv. door invoering van sterk activerende
nitrogroepen, teneinde na te gaan welkeffect ditteweegzou brengen opde reactiesnelheid van deverschillende halogeenverbindingen (ziehet overzicht gegeven
door MILLER (1968)). De reacties lijken volgenshetnormale additie-eliminatie
mechanisme te verlopen. Daarnaast kon in geen enkel geval een ander mechanisme worden aangetoond, mede door een beperking inde keuze van de reactieomstandigheden.
1.1.2.2. R e a c t i e s in a p r o t i s c h milieu
Een van de eerste voorbeelden van eendergelijke reactiewasdebereiding van
ethers uit halogeenarenen door gebruik van tert-butoxide als reagens in DMSO
alsoplosmiddel. Zowerd uitbroombenzeen te/7-butylfenylether bereid (SAHYUN
en CRAM, 1965).

Aangenomen kan worden dat deze reactie volgens het EA-mechanisme verloopt; daarnaast trad veelteervorming op.
Inwerking van kalium-terf-butoxide in DMSO op o-fluor- en o-broomtolueen
((4) en (5)) resulteerde in de vorming van zowel o- als w-gesubstitueerde toluenen (CRAM e.a. (1960); zie schema 1.2.). Als reactieprodukten werden o- en
w-kresol ((6) en (7)) aangetroffen volgens de onderzoekers door ontleding van
primair gevormde /m-butoxytoluenen tijdens de analyse. Uit (4) werd 97%(6)
en slechts 3% (7) gevormd. De verhouding (6):(7) verkregen uit (5) bedroeg
1:4; dus hier trad het EA-mechanisme meer opde voorgrond.
Een reactieverloop via een gesubstitueerd 1,2-didehydrobenzeen werd eveneens geconstateerd wanneer gesubstitueerde halogeenbenzenen, al dan niet
CH3
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opgelost in het inerte ?e/-/-butylbenzeen, door inwerking van kalium-terf-butoxide werden omgezet in mengsels van isomere aryl-fórt-butylethers (bijv. (9)
en (10) uit p-broomtolueen (8), zie schema 1.3.; CADOGAN e.a. (1967)). De
o-derivaten werden slechts in geringe opbrengsten gevormd, waarschijnlijk als
gevolgvan sterische belemmering.

OC(CH3)3

e
+ OC(CH3)3

+

-H3r
"OC(CH 3 ) 3
<9>

OC(CH3)3
(10)
(52 : 48)

Schema 1.3.

Inwerking van vast kalium-?e/-/-butoxide op broomdureen (11) leverde voor
34% dureen (12), voor 1 %2,4,5,2',4',5'-hexamethylbibenzyl (13) en voor 19%
eenmengselvan mono-endibroomhexamethylbibenzyl ((14)en(15)) (CADOGAN
e.a., 1971). Naast een ionair mechanisme werd als alternatief een mechanisme
voorgesteld waarin radicalen een rol speelden en dat werd geïnitieerd door
homolytische splitsingvan terf-butylhypobromiet welkeverbindingdoordehalogenering van (11) door een nucleofiele aanval van fórf-butoxide op het broomatoom ontstond (zieschema 1.4.;PEARSONen BUEHLER(1974)).
Omzetting van 4-broom[2.2]paracyclofaan (16) met kalium-/er/-butoxide in
DMSO leidde tot de vorming van 4-?er7-butoxy[2.2]paracyclofaan (17), 4hydroxy[2.2]paracyclofaan (18), alsmede 4-hydroxy-5-(methylthio)[2.2]paracyclofaan (19) en een produkt (20) (CRAM en DAY, 1966). De vorming van Produkten (19) en (20) betekende een uitstekende ruggesteun voor het voorgestelde
EA-mechanisme. Het door CRAM en DAY gepostuleerde reactieverloop is weergegeven in schema 1.5.. Op de deelname van DMSOenmethylsulfinylcarbanion
aan dereactiegaan weonder 1.1.2.3. nader in.
Bij het zoeken naar een goede synthese voor tert-butylnaftylethers werd door
BRADSHAW en zijn school (1968, 1971, 1972a, 1972b) een uitvoerige studie gemaakt van het gedrag van halogeennaftalenen in een oplossing van kaliumtert-butoxide in DMSO. De omzetting van 1- en 2-fluornaftaleen bleek uitsluitend volgens het AE-mechanisme teverlopen, resulterend in de vorming van
hydroxy- en ter?-butoxynaftalenen. Alle overige halogeennaftalenen ((21) en
(22)) gaven onafhankelijk van de plaats van het halogeenatoom inhetringsysteem een groot aantal reactieprodukten, waaronder l-tert-butoxy- en 1-hydroxynaftaleen ((23) en (24)) enerzijds en 2-tert-butoxy- en 2-hydroxynaftaleen
((25)en (26))anderzijds steedsindeverhouding 0,35 :1. Ditweesopeen verloop
volgens het EA-mechanisme (zie schema 1.6.). De vorming van een aantal andereprodukten gaf niet alleeneenbevestigingvandit mechanisme, maar toonde
tevens aan dat de reactie vrijwel uitsluitend verliepvia het 1,2-didehydronaftaleen(27)als intermediair.
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(11)

BrOC(CH3)3

* Br. +

'OClChbb

Schema 1.4.
1.1.2.3. F u n c t i e van d i m e t h y l s u l f o x i d e ( D M S O ) als v e r d u n n i n g s middel
1.1.2.3.1. Effect van DMSO op anionen
DMSO heeft een hogediëlectrische constante,eengroot dipoolmoment, bezit
weinig zure waterstofatomen en kan daardoor niet als donor voor waterstofbruggen fungeren, maar uiteraard wel - en in sterke mate - als acceptor. Deze
eigenschappen nu hebben verstrekkende gevolgen voor het basisch en nucleofiel
gedrag van in DMSO opgeloste anionen. Is de solvatatie van kationen, zeker
de kleinere, over het algemeen wat beter dan inprotische oplosmiddelen, anio6
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Schema 1.5.
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25)(26)
X=CI,Br,J :(21)
y=CI,Br,J :(22)

R=C(CH3)3 :(23),(25)
R=H
:(2A),(26)

Schema 1.6.

nen worden daarentegen minder sterk gesolvateerd - en weldes te minder naarmate het anion harder is- en zijn daardoor aanzienlijk nucleofieler. Het basisch
karakter vân de anionen komt ook veel sterker naar voren. Zo heeft een 0,01M
oplossing van tetramethylammoniumhydroxide in water een pH = H_ = 12,0.
In 99,6 mol % DMSO (waarin zich dus nog slechts 0,4 mol%water bevindt) is
H_ = 26,2, terwijl de H_-waarde voor zuiver DMSO 29,5 bedraagt (DOLMAN
en STEWART, 1967). Dit betekent dus dat 'kleine verontreinigingen' in oplossingen van alkoxiden in DMSO de basiciteit van de oplossingen in zeer belangrijke mate kunnen beïnvloeden. De sterke toename van de thermodynamische
basiciteit van het hydroxide-ion, zoals hierboven beschreven is voor de oplossing van tetramethylammoniumhydroxide in water/DMSO mengsels, wordt
verklaard door: a) een verlaging van de waterconcentratie; daardoor treedt
verschuiving op in het evenwicht met het indicatorsysteem, dat werd toegevoegd voor de bepaling van de H_-waarde, b) een beïnvloeding van de activiteitscoëfficiënten van de in genoemd evenwicht voorkomende deeltjes en c) een
afname van de solvatatie van het hydroxide-ion door water vanwege de concurrerende solvatatie van water door DMSO als gevolg van de vorming van
zeer sterke waterstofbruggen. Wat betreft de kinetische basiciteit van o.a. alkoxiden in DMSO kunnen we opmerken dat de reactiesnelheden van zuur-base
reacties, bijv. H/D-uitwisselingen, isomerisaties, racemisaties t.o.v. die in protischeoplosmiddelen aanzienlijk toenemen. Dezestijging isnietalléén hetgevolg
van de desolvatatie van de anionen, stabilisatie van overgangstoestanden en de
scheiding van ionenparen, maar ook van de z.g. oplosmiddelreorganisatie. Dit
laatste houdt in dat gedurende de carbanionvorming door het alkoxide volledige hergroepering van oplosmiddelmoleculen moet plaatsvinden. Dit is voor
een protisch oplosmiddel dat waterstofbruggen vormt tussen de eigen moleMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)

culen en met het anion zowel als het substraat, energetisch veel ongunstiger dan
voor aprotische oplosmiddelen.
De solvatatie van kalium-fórf-butoxide in D M S O is niet van dien aard, dat
vorming van ionenparen uitgesloten mag worden (MASKORNICK (1972); zie ook
de uitvoerige studie van EXNER en STEINER (1974)).
Overigens kan het gebruik van D M S O als oplosmiddel tot ingewikkelder
reactiemengsels leiden ten gevolge van de vorming van nieuwe anionen en deelname van het oplosmiddel zelf aan de reacties.
1.1.2.3.2. Reacties van uit D M S O gevormde anionen
Door sterke basen wordt D M S O gedeeltelijk in het methylsulfinylcarbanion
omgezet. De mate van deprotonering van D M S O , veroorzaakt door daarin
opgelost kalium-?er/-butoxide, werd bepaald door meting van de evenwichtsconstanten van de in schema 1.7. weergegeven systemen. Trifenylmethaan/
e
OC(CH3)3 + CH3SOCH3

K,
- ^ ^

e
HOC(CH3)3 + CH2SOCH3

CH2SOCH3 + HC(C6H5)3

K2
= =

CH3SOCH3 + C(C 6 H 5 ) 3

©
OC(CH3)3 + HC(C6H5)3

*3 .
= =

e
HOC(CH 3 ) 3 +C(C 6 H 5 ) 3

e

e

Schema 1.7.
-methide werd gebruikt als indicatorsysteem. De opgegeven evenwichtsconstanten variëren sterk in getalwaarde, ingeringe mate als gevolg van de gebruikte
meetmethode, maar vooral door de grote spreiding in concentraties van de
anionen, die door de diverse onderzoekers werden toegepast. In ieder geval kunnen bij hogere concentraties van kaliunwerf-butoxide in D M S O de vorming
van ionenparen en verdere associaties optreden. Voor uitvoeriger informatie
wordt verwezen naar de oorspronkelijke literatuur (STEINER en GILBERT, 1963;
COREY en CHAYKOVSKY, 1965;

L E DW I T H en M C F A R L A N E , 1964;

RITCHIE en

USCHOLD, 1967enBRAUMANe.a., 1970).
Het methylsulfinylcarbanion kan verschillende typen reacties veroorzaken.
Als voorbeelden noemen we:
a. Dehydrohalogenering van het substraat gevolgd door additie aan de drievoudige band. De inwerking van het methylsulfinylcarbanion, bereid uit
D M S O met natriumhydride, werd gevonden bij reactie van chloorbenzeen (28)
in dit medium. Deze omzetting resulteerde nl. in de vorming van methylbenzylsulfoxide (29) alleen, dan wel met methylbenzhydrylsulfoxide (30), al naar de
concentratie van het methylsulfinylcarbanion (COREY en CHAYKOVSKY (1965);
zie schema 1.8.).
Een duidelijke bevestiging van het vermogen van het methylsulfinylcarbanion
om dehydrohalogeneringsreacties te bewerkstelligen werd geleverd in een onderzoek naar de omzetting van halogeentoluenen met genoemd anion in D M S O ,
gevormd door inwerking van natriumhydride o p dit oplosmiddel, en daaropvolgende reductie met Raney-nikkel resulterende in de vorming van mengsels
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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CH2SOCH3

Cl
0
CH2SOCH3
-HCl
(28)

CHSXH3

Schema 1.8.

van isomere xylenen (LORENZ, 1969).Uit de verhoudingen van de isomeren kon
geconcludeerd wordendatchloor-enbroomtoluenen uitsluitend omgezetwerden
volgens het EA-mechanisme, maar fluortoluenen grotendeels volgens het AEmechanisme.
b. Methylering. Inwerking van het methylsulfinylcarbanion in DMSO (bereid
door inwerking van kalium-terf-butoxide of natriumhydride) op een groot
aantal aromaten resulteerde in de vorming van de methylderivaten. Het mechanisme voor deze omzetting werd gepostuleerd door NOZAKI e.a. (1969).
Dimethylering werd geconstateerd bij reacties met naftyridinen (HAMADA e.a.,
1971). Een bijzonder reactieverloop werd waargenomen bij inwerking van het
methylsulfinylcarbanion op benzo[h]chinoline-l-oxide. Uit het reactiemengsel
werd fenantreen geïsoleerd, zodat ringopening en ringsluitingheeft plaatsgevonden met verwijdering van de NO-groep en onder intrede van een CH-groep uit
het methylsulfinylcarbanion (HAMADA e.a., 1974). Normaliter werd in reacties
vanN-oxiden uitsluitend methylering waargenomen (KOBAYASHIe.a., 1971).
c. Methylering, gevolgd door elektronoverdracht. Nitrobenzeen in DMSO en
terf-butylalcohol met een overmaat tert-butoxide bleek een duidelijk ESRsignaal te geven, afkomstig van het nitrobenzeenradicaalanion. Dit radicaalanion werd gevormd door reactievannitrobenzeen met o-of/»-nitrobenzylanion,
zelf ontstaan door methylering van nitrobenzeen met methylsulfinylcarbanion,
gevolgd door protonafsplitsing. De vorming van het alselektrondonor gepostuleerde nitrobenzylanion werd ondersteund door de vondst dat nitrobenzeen in
zuurstofatmosfeer geschud met tert-butoxide in DMSO werd omgezet in o- en
/j-nitrobenzoëzuur (RUSSELL en WEINER, 1966). Vaststaat dat kalium-fórf-butoxide in DMSO met onverzadigde, geconjugeerde ketonen en aromaten, sys10

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)

temen waaraan het methylsulfinylcarbanion kan adderen, gemakkelijk elektronoverdracht en radicaalanionvorming geeft (RUSSELLe.a., 1963,1971).
d. Dehalogenering. Polyhalogeenbenzenen worden gedehalogeneerd bij inwerking van kalium-Jerï-butoxide in tert-buty\a\coho\ plus een co-oplosmiddel
met 'zure' waterstofatomen (BUNNETT en VICTOR, 1968). Jood wordt gemakkelijker verwijderd dan broom, terwijl chloor tegen dehalogenering bestand bleek.
Het reactieverloop wordt inschema 1.9. aangegeven.
Br e +

BrCH2SOCH3

+H

Schema 1.9.
In vijfringen werd een overeenkomstig gedrag waargenomen bij polyhalogeenthiofenen (BARKER e.a., 1972).
e. Thermische ontleding. Het methylsulfinylcarbanion bleek bij verwarming
boven 80°C te ontleden. Daarbij ontstaan koolwaterstoffen, pentadiëenderivaten (bij de vorming waarvan 'actief methyleen' een rol speelt) en methaansulfenaat, dat disproportioneert in methylmercaptide (een goed nucleofiel!) en
methaansulfinaat (schema 1.10.;PRICEen YUKUTA (1969)).
3CH2SOCH3

3[CH 2 ]

+ 305CH3

CH2SOCH3 + 3[CH 2 ]

[C4H6] + SCH3 + H20

e
20SCH3

0
SCH3

0
02SCH3

Schema 1.10.

Deelname van methylmercaptide als reactiepartner kwam o.a. tot uiting in de
vorming van 1- en 2-(methylthio)naftaleen bij de inwerking van kalium-tertbutoxide in DMSO op 1- en 2-halogeennaftalenen (zie onder 1.1.2.2.; HALES
e.a. (1971)),waarschijnlijk zowelvolgenshet AE-alshetEA-mechanisme.
1.1.2.3.3. Additiereacties van DMSOinaanwezigheid van base
Er zijn verscheidene voorbeelden bekend van addities van DMSO aan de
drievoudige band in een didehydroaromaat. Een daarvan werd reeds vermeld
inschema 1.5. onder 1.1.2.2..
Een meer gedetailleerd schema geven we nu van de reactie van broombenzeen
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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Schema 1.11.
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(31) met kalium-te/7-butoxide in DMSO. Naast /erf-butoxybenzeen (32)en
fenol (33) werd heto-(methylthio)fenol (34) gevormd door additie van DMSO
aan de drievoudige band van 1,2-didehydrobenzeen (schema 1.11.; KISE e.a.
(1967)).
Een poging omuitte maken ofdezuurstof in (33)voor eendeel werkelijk
afkomstig isvanDMSO, door gebruik vankalium-ter?-butoxide-180 alsbase,
mislukte doordat degelabelde zuurstof uitwisselde metdezuurstof in DMSO
voordat omzetting van (31)kon optreden (OAEe.a., 1967).
1.1.2.3.4. Reactievan DMSO bij afwezigheid van base
Additie van DMSO werd verkregen bij ontleding van benzeendiazonium-2carboxylaat inditoplosmiddel, getuigedevorming van 2-dimethylsulfoxoniumfenoxide (SZMANT en VAZQUEZ, 1967). Door uitte gaan van4-en 5-joodbenzeendiazonium-2-carboxylaat konbewezen worden datdeadditie van DMSO
werkelijk plaatsvond aan eendrievoudige band (GOMPPER e.a., 1968).
Nucleofiele aanval van DMSO leidend tot de vorming van hydroxyverbindingen werd waargenomen inreacties van 1-gesubstitueerde 2-joodpyridiniumzouten in DMSO. Chloor- en broomderivaten vertoonden de reactie alléén
wanneer natriumjodide werd toegevoegd, onder meer vereist voor omzetting
naar hetjoodderivaat. Ookchinolinederivaten gaven deze omzetting, waarbij
activering door zuur en eveneens eenvoorafgaande omzetting naar hetjoodderivaat noodzakelijk bleken. Als voorbeeld wordt het mechanisme vande
omzetting van l-benzyl-2-broompyridiniumbromide (35)tot l-benzyl-2-pyridon
(36)gegeven (zieschema 1.12.; LYLEen KANE(1973)).

' N \ n

<?

+ NQJ

+CH3SOCH3

-NaBr
(35)

o-s®
\

CH3

-CH3SCH3'
(36)

R=CH 2 C 6 H 5
Schema 1.12.

Vrije basen indevorm van6,7-dialkyl-4-chloorchinoline-3-carboxylaten bleken bovenvermelde reactie ooktegeven. Deaanwezigheid vaneenactiverende
groepopde3-plaatsisessentieel (HARRIS, 1972).

1.2. INWERKING VANZUURSTOFHOUDENDE BASEN OPHALOGEENHETARENEN

1.2.1. Inwerking van hydroxiden ophalogeenhetarenen
Over deze reacties is tot dusverre nauwelijks mechanistisch onderzoek verricht. Hetbelangrijkste werk volgt hier. De inwerking vaneen4M kaliumhydroxide-oplossing inwater bij250-350°C ophalogeenpyridinen, uitgezonderd
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1(1975)
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de fluorderivaten, werd grondig onderzocht door ZOLTEWICZ en SALE (1971).
Hydroxylering van 2-halogeenpyridinen leidde tot de vorming van uitsluitend
2-hydroxypyridine. Ook hydroxylering van 4-halogeenpyridinen (37) leverde
geen aanwijzing voor het optreden van een ander dan het AE-mechanisme voor
deze substitutie. Naast 4-hydroxypyridine (38) werd overigens wel 4-aminopyridine (39)geïsoleerd, waarvan de vorming werd gedacht door ontleding van
l-(4'-pyridyl)-4-pyridon (40).Deze laatste verbinding isontstaan uit (37)en (38)
eventueel door reactie van substraatmoleculen (37) onderling, gevolgd door
substitutie van de halogeen- door een hydroxylgroep. Het reactieverloop is
weergegeven in schema 1.13.. De omzettingen van 3-halogeenpyridinen werden
verklaard door aan te nemen dat deze reacties volgens het EA-mechanisme,
naast hetAE-mechanisme eneventueel halogeenverhuizing, verlopen.

^

x
(37)
X=Cl,Br,J

Schema 1.13.

De verhoudingen 3-hydroxypyridine (41) :4-hydroxypyridine (38) bleken èn
sterk afhankelijk van de aard van het halogeenatoom èn afhankelijk van de
reactietemperatuur. Het 3-joodpyridine (42) werd bovendien voor een hoog
percentage omgezet in pyridine (43).De produktvorming wordt in schema 1.14.
weergegeven.
In de literatuur worden verder nog enige reacties van vijfringsystemen vermeld, waarbij het EA-mechanisme een rol zou spelen. Maar steeds meer reacties in dit soort systemen blijken toch volgens andere mechanismen te verlopen.
In hun overzichtsartikel betrachten DEN HERTOG en VAN DER PLAS (1969) dan
ook de nodige voorzichtigheid in hun conclusie. (Zie in dit verband ook het
overzichtsartikel van WITTIG (1963) en het recente werk van REINECKE en D E
BiEe.a.(1973)).
14
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(43!
; N \

(42)
+H20

- HJ

(41)

Schema1.14.

1.2.2. Inwerking van alkoxiden ophalogeenhetarenen
Ook vandeze reacties zijn talloze voorbeelden bekend, maar werd slechtsin
enkelegevallen meeraandacht aan hetmechanisme geschonken.
Zoals in 1.1.1. reeds werd vermeld isin 1902 voor heteerst een EA-mechanisme gepostuleerd, waarbij 2,3-didehydrocumaron (2,3-didehydrobenzofuran)
als intermediair zouzijn gevormd in de reactie van 3-broomcumaron met natriumethoxide, gezien de aanwezigheid van zowel 3-als 2-ethoxycumaron in
het reactiemengsel (STOERMER en KAHLERT, 1902). Het reactie-intermediair
bleek ook af tevangen met tetracyclon (WITTIG, 1963).Ook hier zij echter voorzichtigheid geboden (verg.hoofdstuk 6en 7).
Inwerking van methoxide op 4-chloor-l-methyl-2-fenylpyridazine-3,6-dion
(44) gafslechts één derivaat met demethoxygroep opde5-plaats (45) (KAUFFMANN e.a., 1963; DRUEY e.a., 1958). Het voorgestelde reactieverloop wordt in

schema 1.15. aangegeven.
CH3

CH 3
CeH5
H
n
N
©.,, V ~ X V N '
0CH 3
- H W é0

Cl
(44)
Schema 1.15.

CH•<3
I

C6H5

-Cl"

CH3

•

0 v ^ ! K /C6H5

Cl

0

+
0CH 3 .
+ H' ®
H3CO

(45)

Inwerking van natriumthiofenoxide inmethanol op4-broomisochinoline gaf
vorming van 4-(fenylthio)isochinoline volgens het AE-mechanisme. Toevoeging
van natriummethoxide echter leverde in eensnellere reactie eenextra reactieprodukt ni. isochinoline (ZOLTEWICZ en OESTREICH, 1973). Een radicaalketen-

mechanisme werdinditgevalalsreactiemechanisme voorgesteld.
Reductieve dehalogenering werd ookgevonden indesynthesevan 4-methoxyisochinoline uithetbroomderivaat en methoxide in methanol (BERGSTROMen
RODDA, 1940).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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1.3. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Gezien degrote diversiteit inhetverloop vande reacties van halogeenhetarenen met stikstofhoudende basen (zie de inleidingen van de dissertaties van
BOER (1973), VRIJHOF (1974) en hoofdstuk 7 van de dissertatie van VAN DER
LANS(1973)),enhetvandatderstikstofhoudende basen afwijkende gedragvan
hydroxiden en alkoxiden bij hun inwerking op halogeenaromaten (ziede paragrafen van 1.1.2. in dit hoofdstuk) leek het zinvol omzettingen van halogeenhetarenen met een alkoxide - reacties waarover nog weinig werk was gedaan
(verg. 1.2.2.)- tebestuderen.
In dit proefschrift wordt nu een onderzoek beschreven over reacties van alle
halogeenpyridinen en enige broomethoxypyridinen met kalium-fórf-butoxide
in DMSO. Door het grote aantal reactieve deeltjes, dat inhet gekozen medium
aanwezig bleek te zijn, ontstonden ingewikkelde mengsels. Om tot een eenvoudiger reactiepatroon te komen, werden sommige substraten behandeld met
kaliunWe/t-butoxidein ter?-butylalcohol alsoplosmiddel (ziehoofdstuk 3en5).
Uitgebreid speurwerk werd verricht over reacties, waarbij een extra nucleofielals 'didehydrovanger' wastoegevoegd. Thiofenol enfenol werden daarvoor
zeergeschikt bevonden (ziehoofdstuk 4,6,en7).
Tenslotte worden deresultaten vande omzettingen metkalium-?e/7-butoxide
en met kaliumthiofenoxide in DMSO vergeleken metdievande reacties vande
in ons onderzoek bestudeerde substraten met kaliumamide in vloeibare ammoniak enmetlithiumpiperidide inpiperidine (hoofdstuk 8).
In een voorafgaand hoofdstuk (2) worden de algemene uitvoering van de
experimenten endegebruikte analysemethoden beschreven.
Van elke door ons onderzochte reactie isgetracht een mechanistische interpretatietegeven.

16
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2. U I T V O E R I N G VAN DE E X P E R I M E N T E N ;
ANALYSEMETHODEN

2.1. REACTIES

2.1.1. Inwerking vankalium-tert-butoxide opmonohalogeenpyridinenin DMSO
2.1.1.1. U i t v o e r i n g van de r e a c t i e s
Deze vond plaats in een kolf van 250 ml waarop een spiraalkoeler was aangesloten, terwijl een andere opening werd gebruikt voor het inbrengen van
reactiecomponenten. Bovenop de spiraalkoeler was een U-vormige buis aangebracht met aan het andere uiteinde een kolf van 250 ml voor het opvangen van
afgedestilleerde ferf-butylalcohol en tevens een zijbuisje verbonden met twee
driewegkranen in serie. Op een van dezedriewegkranen was een stikstofcilinder
aangesloten, op de andere de waterstraalluchtpomp en een kwikval, waardoor
ingeleide stikstof kon ontwijken en welke tevens dienst deed als manometer.
De inhoud van de reactiekolf kon magnetisch geroerd worden. De kolf werd
verwarmd in een oliebad, waarin een contactthermometer was geplaatst. De
aangegeven reactietemperaturen zijn die, welke met deze thermometer werden
gemeten.
De kolf werd gevuld met 40-60 ml over natrium gedestilleerde tert-butylalcohol, waarna de gewenste hoeveelheid kalium, in het algemeen 40 mgat, werd
toegevoegd. Wanneer zouten van halogeenpyridinen in reactie werden gebracht
werd 10 mgat kalium extra gebruikt. Het geheel werd verwarmd op 120°C
onder krachtig roeren. Na volledig oplossen van het kalium werd de overmaat
ter/-butylalcohol verwijderd door destillatie onder verminderde druk (waterstraalluchtpomp). Het vaste kaliunwer?-butoxide werd gedurende tenminste
1 uur op 120°Conder vacuum verwarmd. Daarna werd hetvacuum opgeheven
onder inleiden van stikstof welke gezuiverd was door het gas door twee torens
gevuld met kaliumhydroxidekorrels en een toren gevuld met z.g. BTS-katalysator (fijnverdeeld koper aangebracht op poreus dragermateriaal) te leiden, terwijl het oliebad op de voor het experiment gekozen temperatuur werd gebracht.
Aan het vaste kalium-te/7-butoxide werd vervolgens 30ml over calciumhydride
gedestilleerde DMSO toegevoegd, waarin door sterk roeren in minder dan een
half uur het kalium-fórf-butoxide volledig was opgelost. Dan werd zo snel
mogelijk 10mmol substraat, opgenomen in 10ml DMSO, in de kolf gebracht.
Slecht oplosbare of instabiele substraten werden in vaste toestand toegevoegd
en nagespoeld met 10 ml DMSO. De reactie vond nu onder krachtig roeren
plaats en werd gestopt: öf door zo snel mogelijk 100ml water van 20°C bij het
reactiemengsel te brengen öf door de kolf in een pan met ijswater te plaatsen en
nadat hetreactiemengsel wasgestold 100mlijswater toetevoegen.
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2.1.1.2. O p w e r k i n g
Het reactiemengsel werd met stoom gedestilleerd, waarbij DMSO niet overgaat. Het destillaat werd met 25 ml 25% natriumhydroxide-oplossing alkalisch
gemaakt en driemaal uitgeschud met ether. Het etherextract werd gedroogd op
gegloeid magnesiumsulfaat, waarna de ether over een vigreux-opzet van 90cm
lengte werd afgedestilleerd. De resterende oplossing, die behalve onveranderde
uitgangsstof en reactieprodukten /err-butylalcohol bevatten kon, werd gaschromatografisch onderzocht.
Het residu van de stoomdestillatie werd met geconcentreerd zoutzuur
geneutraliseerd (pH ~ 7), waarna water en DMSO werden afgedestilleerd
met behulp van een filmverdamper onder verwarming tot maximaal 130°C.
De resterende zoutmassa, welke naast een hoeveelheid DMSO, hydroxy- en
aminopyridinen alsmede derivaten van deze verbindingen kon bevatten, werd
driemaal opgekookt met aceton en eenmaal met koude ethanol behandeld.
Deze fracties werden geconcentreerd met behulp van de filmverdamper, het
residu opgenomen in een weinigethanol, gefiltreerd en met preparatieve dunnelaagchromatografie op silicagel gescheiden. De verschillende daarbij verkregen
'banden' werden driemaal opgekookt met methanol. De methanolische fracties
werden ingedampt aan de filmverdamper, het residu óf opgenomen in een weinig koude absolute ethanol of opgekookt met hetzij benzeen hetzij chloroform.
Na affiltreren van restanten silicagel werden de nitraten drooggedampt, de afgescheiden verbindingen geïdentificeerd en hun hoeveelheid door weging bepaald.
2.1.2. Inwerking vankalium-tert-butoxide opmonohalogeenpyridinen enderivaten
inDMSO inaanwezigheidvaneendidehydrovanger
2.1.2.1. U i t v o e r i n g van de r e a c t i e s
Deze vond plaats zoals beschreven in 2.1.1.1., echter met het verschil dat in
plaats van 40 mmol kalium-terf-butoxide met 55 mgat kalium een grotere
hoeveelheid van dit zout werd gemaakt en dat na het toevoegen van de 30 ml
DMSO 40mmol thiofenol (inenkelegevallenfenol) terbereidingvan het tweede
nucleofiel werd toegevoegd en 5 minuten daarna 10 mmol van het substraat
opgelost in 10 ml DMSO. Alle reacties werden gestopt door toevoegen van
100ml water.
2.1.2.2. O p w e r k i n g
Het reactiemengsel werd met stoom gedestilleerd of direct uitgeschud met
ether. De laatste bewerking werd toegepast bij de experimenten met de broomethoxypyridinen alssubstraat, aangezien de hieruit verkregen ethoxy(fenylthio)pyridinen weinig stoomvluchtig bleken tezijn. Het stoomdestillaat werd basisch
gemaakt en met ether geëxtraheerd (verg.2.1.1.2.). Dit etherextract en ook dat
van de experimenten met broomethoxypyridinen werd verder verwerkt volgens
2.1.1.2.. De geringe hoeveelheid bij de reactie gevormd difenyldisulfide, welke
in de etherextracten was terechtgekomen, was in het gaschromatogram nauwe18
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lijkszichtbaar, maar verontreinigde de kolomvulling.
De alkalische waterlaag welke achterbleef na de stoomdestillatie en die
difenyldisulfide en het restant thiofenoxide bevatte werd eerst tweemaal geëxtraheerd metether,daarna metgeconcentreerd zoutzuur opeenpH < 1 gebracht
en driemaal geëxtraheerd met ether waarbij het gevormde thiofenol werd verwijderd. De waterlaag, achtergebleven na de extractie met ether van het bij de
reactie van een broomethoxypyridine gevormd mengsel, werd,uiteraard alleen
na aanzuren, nog eens met ether geëxtraheerd. De na laatstgenoemde bewerkingen resterende waterlagen werden, na neutralisatie tot pH ~ 7 met 25%
natronloog, verder behandeld als aan hetslotvan2.1.1.2.werd beschreven.
2.1.3. Inwerking van kalium-tert-butoxide op monohalogeenpyridinen in tertbutylalcohol,THF'offuran
2.1.3.1. U i t v o e r i n g van de reacties
In een lange cariusbuis werd 30-40 ml terf-butylalcohol gebracht waarna
30-40 mgat kalium werd toegevoegd. Een droogbuisje met kaliumhydroxide
werd opdecariusbuis geplaatst endoordezetot maximaal 120°C te verwarmen
werd het kalium opgelost. Daarna werd 10mmol substraat toegevoegd en nagespoeld met 10ml /er?-butylalcohol. Decariusbuis werd nu wederom voorzien
van het droogbuisje, gekoeld in een vat met koolzuur/aceton en daarna dichtgesmolten. De reactie werd uitgevoerd door in een oven te verwarmen. Bij
proeven in THF en furan werd na het oplossen van het kalium in te/t-butylalcohol 1uur in vacuo verhit op 120°C ter verwijdering van hetoplosmiddel. Het
vacuum werd opgeheven onder inleiden van zuivere stikstof, waarna 30 ml van
het THF of furan werd toegevoegd en 10 mmol substraat in/met 10 ml THF
of furan.
2.1.3.2. O p w e r k i n g
Het reactiemengsel werd met water en ether uit de cariusbuis gespoeld en
geëxtraheerd met ether of met stoom gedestilleerd. Het stoomdestillaat werd
geanalyseerd volgens2.1.1.2.,terwijlookhetextractnaconcentratieaangaschromatografie werd onderworpen.
De waterlaag werd na extractie met ether/stoomdestillatie ingesteld op pH
~ 7door toevoegen van geconcentreerd zoutzuur. Met de filmverdamper werd
het water verwijderd. De overblijvende massa werd gedroogd in een exsiccator
onder vacuum boven kaliumhydroxide, vervolgens driemaal opgekookt met
aceton en eenmaal met koude ethanol behandeld. De opgeloste reactieprodukten werden verder geïsoleerd alsaangegeven in2.1.1.2..
2.1.4. Inwerking van kalium-tert-butoxide op monohalogeenpyridinen in tertbutylalcohol inaanwezigheidvan kaliumthiofenoxide
2.1.4.1. U i t v o e r i n g van de reacties
Kalium (45mgat) werd in40 ml terf-butylalcohol opgelost in een cariusbuis,
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die voorzien was van een droogbuisje met kaliumhydroxide. De buis werd
geplaatst in een oliebadje en verwarmd op maximaal 120°C. Na oplossen van
het kalium werden 30mmol thiofenol en 10mmol substraat toegevoegd, terwijl
met 10ml ter?-butylalcohol werd nagespoeld. De reactie werd uitgevoerd door
decariusbuis ineen ovengedurende 12uur op 160°C teverwarmen.
2.1.4.2. O p w e r k i n g
Het reactiemengsel werd opgewerkt volgens 2.1.3.2.. Daarbij werd het residu
van de stoomdestillatie op een pH < 1gebracht en driemaal geëxtraheerd met
ether ter verwijdering van gevormd difenyldisulfide en de overmaat thiofenol.
Vervolgens werd de oplossing geneutraliseerd tot pH ~ 7en verder opgewerkt
zoalsaangegeven in2.1.1.2..
2.1.5. Inwerking vankaliumthiofenoxide op monohalogeenpyridinenen derivaten
inDM SO
2.1.5.1. U i t v o e r i n g van de r e a c t i e s
Deze vond plaats zoals beschreven onder 2.1.2.1., met dien verstande dat nu
steeds 5% meer thiofenol werd toegevoegd dan er aan kalium-te/7-butoxide
molair aanwezigwas.
2.1.5.2. O p w e r k i n g
De opwerking van dereactiemengsels werd uitgevoerd alsin2.1.2.2..

2.2. ANALYSES VAN DE REACTIEMENGSELS EN IDENTIFICATIE
VAN DE REACTIEPRODUKTEN

Een kwantitatieve analyse van de met stoom vluchtige, in ether oplosbare
reactieprodukten werd uitgevoerd met behulp van gaschromatografie, van de
niet met stoom vluchtige enaldan nietinether oplosbareprodukten met dunnelaagchromatografie en gaschromatografie.
De reactieprodukten werden geïdentificeerd, nadat ze met (preparatieve)
gaschromatografie of preparatieve dunnelaagchromatografie waren geïsoleerd,
op grond van elementair analyse, IR-, PMR- en massaspectra en bij voorkeur
door mengsmeltpuntsbepaling en andere vergelijkingen van de verkregen gegevensmetdievan authentieke preparaten.
Degaschromatogransche analyses werden uitgevoerd op apparatuur geleverd
door Becker (Delft) en Hewlett Packard, voorzien van katharometer- en vlamionisatie-detectie. De in tabel 2vermelde kolommen werden voor het onderzoek
gebruikt.
De dunnelaagchromatografische analyses werden uitgevoerd met silicagel
(Merck (Darmstadt), GF 254) als vaste fase. Preparatieve dunnelaagchromatografie werd bedreven met silicagel (Merck (Darmstadt), PF 254) als stationaire
fase en voor kolomchromatografie werd gebruikt silicagel (Woelm (Eschwege),
20
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TABEL 2. GLC-kolommen.

Kolom
nummer

Lengte Inw.
(cm) diam.
(mm)

K126

200

4

K137

190

8

K138

200

4

K189

200

4

K196

100

3

K197

100

3

K200,
200D,
200F
K226

200

3

200

8

K228
K238

200
200

4
3

K240

200

Vulling

Gewichtsverhoudingen

8,5g Diatoport S(80-100) met
Polyglycolglutaraat
47,6gChromosorb met soda en
Polyfenylether 5-ring
9.4gChromosorb met soda en
Polyfenylether 5-ring
8.5gChromosorb met soda en
Polyfenylether 6-ring
2.4gChromosorb met soda en
Polyfenylether 6-ring
2.5gChromosorb met soda en
Polywachs 2000
5,2gChromosorb met FFAP

100:20

30.0gKieselguhr 40-60met
OV-17 (phenylsilicone)
9,6gGaschrom Q 60-80 met FFAP
11.1gAnakrom ABS 70-80met
Polyfenylether 6-ring
3,6gAnakrom SD 80-90 met PMPE

100:20

100:7:30
100:5:20
100:13:20
100:7:20
100:7:20
100:20

100:20
100:10
100:5

Kolommateriaal: K126tot en met 228: koper, uitgezonderd K200D enK 200F, evenals
K 238enK240:roestvrij staal

Act. I).Voor beide laatste scheidingsmethoden werd gebruik gemaakt vangedestilleerdehandelsprodukten als loopvloeistoffen.
Van alle nog niet eerder beschreven verbindingen zijn kloppende elementair
analyses verkregen.
De opgegeven smeltpunten werden bepaald met een smeltpuntsmicroscoop;
ze zijn niet gecorrigeerd. De IR-spectra werden opgenomen meteen Perkin
Elmer spectrofotometer model 237 ofmet een Hitachi spectrofotometer model
EPI-G3. De PMR-spectra werden opgenomen met een JEOL-C-60 PMR-spectrometer; tetramethylsilaan (8= 0) werd gebruikt als interne standaard. De
massaspectra werden opgenomen opeenAEI-massaspectrometer model MS
902.
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3. I N W E R K I N G VAN K A L I U M - T ^ r - B U T O X I D E
OP 3- EN 4 - H A L O G E E N P Y R I D I N E N

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven over de inwerking van
kalium-fó/t-butoxide op alle 3-en4-monohalogeenpyridinen in DMSO, waarna
de resultaten worden vergeleken met die verkregen bij behandeling van enkele
substraten met kalium-te/7-butoxidein ?er?-butylalcohoI.

3.1. RESULTATEN

De resultaten verkregen bij ?ert-butoxylering van 3- en 4-halogeenpyridinen
bij 90°C in DMSO zijn samengevat in tabel 3. De reacties werden uitgevoerd
volgensdewerkwijze beschreven in 2.1.1.1..

3.2. DISCUSSIE

3.2.1. Algemene opmerkingen
Een eerste blik op tabel 3leert, dat de fluorpyridinen zich in hun gedrag t.o.v.
de reagentia anders voordoen dan de overige halogeenpyridinen. Terwijl bij de
laatste stoffen cinesubstitutie optreedt is dat bij de fluorverbindingen niet het
geval. Aangenomen wordt nu dat de reacties in eerste instantievolgenstweeal
dan niet naast elkaar plaatsvindende mechanismen verlopen (AE en EA) en dat
de daarbij gevormde tert-butoxypyridinen daarna voor een deel in de overeenkomstige hydroxyverbindingen worden omgezet. In schema 3.1. zijn voor de
op 3- en 4-gesubstitueerde halogeenpyridinen de mogelijke wegen aangegeven.
Deze hypothese sluit aan bij die voor de reacties van de halogeenpyridinen met
anderebasen voorgesteld.
De AE-processen verlopen respectievelijk via de adducten (17) en (19), de
EA-reacties via de anionen (18) en (20) welke in 3,4-didehydropyridine (21)
overgaan. Evenmin als bij andere reacties van 3-halogeenpyridinen is hier
aanleiding om aan te nemen, dat een weg via een anion met het eenzame
electronenpaar op de 2-plaats en het daaruit gevormde 2,3-didehydropyridine
wordt gevolgd (TUPITSYN en SEMENOVA, 1962; ABRAMOVITCH e.a., 1967; ADAM
e.a., 1969 en ZOLTEWICZ e.a., 1969). Wanneer de reacties van kaliunWerJ-butoxide met een 3- en een 4-halogeenpyridine uitsluitend het EA-mechanisme
zouden volgen, dus via hetzelfde intermediair (21), dan zouden reactiemengsels
gevormd worden met eenzelfde verhouding van de op 3- en 4-gesubstitueerde
Produkten ((11) + (12)/(9) + (10)),aannemende dat (10)uit(9)en (12) uit (11)
ontstaat volgens een kwantitatieve omzetting. De uitkomsten van de omzetting
van 3- en 4-broompyridine ((3) en (7)) met elkaar vergelijkende kan geconcludeerd worden dat in beide gevallen het AE-mechanisme slechts een onderge22
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schikte rol speelt en dat de verhouding van de snelheden van de addities van
tert-butoxide aan C 4 en C 3 in (21) ongeveer 2:1 zal bedragen (vergelijk de
voorkeur voor devorming van het 4-isomeer, welke ook bij andere reacties van
(21) met basen is waargenomen (PIETERSE en DEN HERTOG, 1961; PIETERSE,
diss. 1962). Van dit gegeven uitgaande enrekening houdende metde beperkte
nauwkeurigheid van de analyses van de gecompliceerde reactiemengsels kan
met meerofminder grotewaarschijnlijkheid worden aangenomen,
1. dat beide fluorpyridinen ((1) en (5)) uitsluitend volgens het AE-mechanisme
reageren,
2. dat de andere 3-en 4-halogeenpyridinen volgens het EA-mechanisme, maar
4-chloorpyridine (5) en, wellicht in minder sterke mate, 4-joodpyridine (8)
tevensvolgenshetAE-mechanisme reageren.
In dit hoofdstuk zullen wij achtereenvolgens nader ingaan op de vormingswijze
van de hoofd- en bijprodukten (3.2.2.), het verband tussen het reactiepatroon
en de aard van het in het substraat aanwezige halogeenatoom (3.2.3.) en de
invloed van het reactiemedium ophetverloop vandeomzettingen (3.2.4.).
3.2.2. Vormingswijzevanhoofd-enbijprodukten
De vorming van de uit 3- en 4-halogeenpyridinen verkregen produkten kan
verklaard worden metbehulpvan dein 3.2.1.gepostuleerde mechanismen.
Alvorens tot de bespreking van het ontstaan van (9), (11), (13), (14), (15) en
(16)over tegaan, zal devorming van de hydroxypyridinen ((10)en (12)) worden
behandeld.
3.2.2.1. V o r m i n g van 3 - e n 4 - h y d r o x y p y r i d i n e ((10) en (12))
Aangenomen wordt dat de hydroxypyridinen uitsluitend door ontleding van
tert-butoxypyridinen worden gevormd. Deze hypothese steunt op de waarneming dat bij behandeling van 3-tert-butoxypyridine (9) met tert-butoxide onder
standaardcondities (zie2.1.1.1.) het substraat voor meer dan 65%in 3-hydroxypyridine (10) overgaat. Verder op het feit, dat in een onderzoek over de reacties
van 1- en 2-chloor-, -broom- en -joodnaftalenen met tert-butoxide in DMSO,
verlopend via 1,2-didehydronaftaleen, BRADSHAW e.a. (1971) in een oriënterende proef het ontwijken van een gashebben waargenomen, datzijvoor isobuteen
hielden. In schema 3.2. wordt onder A deze isobuteenafsplitsing van een anion
van 3-tert-butoxypyridine aangegeven. Gesteld wordt nu, gezien de aanwezigheid van 3-en4-hydroxypyridine((10)en (12))naast 3-en 4-tert-butoxypyridine
((9) en (11)) in de reactiemengsels gevormd uit respectievelijk 3-en 4-fluorpyridine ((1) en (5)), dat ook de ontledingsroute aangegeven onder Been mogelijkheid is. Deze opvatting wordt ondersteund doordat de snelheid van de dealkyleringvan4-tert-butoxypyridine (11)groter isdandievan het 3-isomeer (9)(verg.
de samenstelling van de uit 3-en 4-fluorpyridine ((1)en (5))gevormde mengsels
(zie tabel 3) corresponderend met de grotere stabiliteit van het 'leaving' 4pyridinolaat). Als basen komen daarbij zowel het methylsulfinylcarbanion als
het tert-butoxide in aanmerking. Aan een derde mogelijkheid, waarbij de isobuteenafsplitsing reeds plaatsvindt in de adducten (17) of (19)(zie schema 3.1.)
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Schema 3.2.

bestaat op dit moment geen behoefte ter verklaring van onze waarnemingen.
Voorreactiesinfó/7-butylalcoholuitgevoerd ligtdit echter anders (ziein3.2.4.
eninhoofdstuk5).
3.2.2.2. Vorming van de ?<?/-?-butoxypyridinen ((9) en (11)) en de
verbindingen (13), (14) en (15)
Hetvaltbijhetbekijken vantabel3op,datdebijprodukten (13), (14)en(15)
naast(9)en(11)niet wordengevormd bijdereactiesvandefluorpyridinen,die
met hoog rendement volgens hetAE-mechanisme verlopen, maar alleen bijdie
van deandere halogeenpyridinen. De omzettingen van laatstgenoemde stoffen
waarvan de stofbalans veel minder gunstig is en waarbij teervorming werd
waargenomen, verloopt vnl. via 3,4-didehydropyridine (21)als tussenprodukt.
Het ligtnu voor dehand te overwegen of (13), (14)en (15)- en wellicht ook
nietgedefinieerd materiaal- door additieaan(21)kunnen ontstaan (zieschema
3.3.). Wij zien er van af hier verder op het verloop van de vorming van (9)en
(11)volgens het AE-mechanisme in tegaan, maar willen ons beperken tot een
besprekingvanwatdooradditieaandedrievoudigebindingin(21)kanworden
gevormd.
3,4-Didehydropyridine (21)kaninprincipeontstaanalsgevolgvanhalogeenwaterstofonttrekking door tert-butoxide endoor methylsulfinylcarbanion, welkelaatstebasedoor inwerkingvan deeersteop DMSOwordtgevormd. Hetis
nietbekend inwelkematebeidebaseneenrolspelen.Sporen kaliumhydroxide,
welkegemakkelijk inhetreactiemedium kunnenvoorkomen eninprincipeook
tot dehydrohalogenering zouden kunnen bijdragen, hebben vrijwel geen invloed vanwege dezeer geringe oplosbaarheid van kaliumhydroxide in DMSO.
Immers, na behandeling van 3-broompyridine (3) met kaliumhydroxide onder
standaardcondities, zoals beschreven in 2.1.1.1., werd 91-95% van het uitgangsmateriaal teruggewonnen; de aanwezigheid van een uiterst geringe hoeveelheid4-hydroxy-3-(methylthio)pyridine (13)weeseropdattochnogenig(21)
wasgevormd.
3.2.2.2.1. Vormingvan 3-en4-te/7-butoxypyridine((9)en(11))
Debeidetert-butoxypyridinen((9)en(11))kunnenuit(21)verkregenworden
door additie van tert-butoxide en wellicht van tert-buty\aïcoho\ aan de extra
binding. Gezien de sterke solvatatie van tert-butylalcohol door DMSO, lijkt
het echter waarschijnlijk, dat de vorming van (9)en (11)nagenoeg uitsluitend
26
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OC(CH3)3
(11)

OC(CH3)3

Schema 3.3.

plaatsvindt door additie van /e/t-butoxide. Daar bij behandeling van 3-broompyridine (3) onder standaardcondities (zie 2.1.1.1.) na 1,5 min reeds 98%van
het substraat isomgezet, isdeadditie aan (21)eensnelproces.Omdevorming
van bijprodukten door addities aan (21)van andere componenten dan kaliumfó/-?-butoxide tevermijden dienteenbehoorlijkehoeveelheidvangenoemdebase
aanwezig te zijn. Dit heeft echter tengevolge, dat een deel van (9) en (11)verlorengaatdoordealkylering.
3.2.2.2.2. Vormingvan4-hydroxy-3-(methylthio)pyridine (13)
Aangenomenwordtdat(13)isontstaandoor additievanDMSOaandedrievoudige band van 3,4-didehydropyridine (21). Het verloop van een dergelijke
additie isweergegeven in schema 1.11.in 1.1.2.3.3.. Aanwijzingen voorhetontstaanvanhetisomere 3-hydroxy-4-(methylthio)pyridine werdennietverkregen.
Geziendelage opbrengsten aan (13)en hetdeOnaar de4-plaatsendeSnaar
de 3-plaats richtende effect van het ringstikstofatoom bij de additie van het
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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zwak nucleofiele DMSO ishet begrijpelijk, datditisomeerniet kon worden aangetoond. Het is opmerkelijk dat evenals bij de additie aan didehydrobenzeen in
een oplossing van kalium-te/7-butoxide in DMSO ook hier de additie van de
baseoverweegt (verg. KISEe.a., 1967).
3.2.2.2.3. Vormingvan l-(4'-pyridyl)-4-pyridon (14)en4-aminopyridine (15)
De vorming van (14)vindt naar wij aannemen plaats door nucleofiele aanval
van het anion van 4-hydroxypyridine (12) en wellicht ook van 4-tert-butoxypyridine (11), op 3,4-didehydropyridine (21) met voorkeur voor aanhechting
op de 4-plaats. Uit het reactieprodukt van (11) met (21) moet nog isobuteenafsplitsing plaatsvinden. Het lijkt waarschijnlijk dat (15)uit (14) ontstaat door
de welbekende ontleding van deze stof in basisch milieu. Produkten die wijzen
opeen additie van (11)en (12)aan C 3 van (21)en produkten afkomstig van een
aanval van het anion van 3-hydroxypyridine (10) en eventueel 3-tert-butoxypyridine (9) op de 4-plaats in (21) zijn niet geïsoleerd. Dat dit niet is gebeurd,
kan behalve met de voorkeur voor additie op de 4-plaats in verband worden
gebracht met het sterker basisch karakter van de 4-gesubstitueerde pyridinederivaten en hun vermogen in de stabiele pyridonstructuur over te gaan. Het
zou uiteraard mogelijk zijn, dat een deel van het gevormde 4-aminopyridine
(15) uit deze reactieprodukten is ontstaan. Verbinding (15) kan ook verder
reageren met (21), maar daarvoor kon evenmin een overtuigend experimenteel
bewijs worden gevonden. Opgemerkt zij voorts dat het anion van 4-hydroxypyridine (12),uitsluitend reageert als N-nucleofiel en niet als O-nucleofiel. In de
omzetting van 1-en 2-halogeennaftalenen met kalium-tert-butoxide in DMSO
reageert naftoxide wel als O-nucleofiel met 1,2-didehydronaftaleen maar hier
ontbreekt uiteraard de mogelijkheid tot aanhechting als N-nucleofiel (BRADSHAW en HALES, 1971 ; HALES e.a., 1971). Het anion van (12) is blijkbaar niet
voldoende O-nucleofiel (vergelijk hetgedragvanfenoxide inhoofdstuk 4).
Naast de hierboven beschreven vorming van (14) en (15) sluiten wij een weg
volgens het AE-mechanisme niet geheel uit. (Dit geldt in ieder geval voor de
vormingvan eengeringe hoeveelheid (15)inde reactie van 4-fluorpyridine (5)).
3.2.2.2.4. Het ontbreken van (methylthio)pyridinen als reactieprodukten
Een opvallend verschil tussen onze resultaten en die verkregen in het in
3.2.2.2.3. vermelde onderzoek aan 1- en 2-halogeennaftalenen verricht, is het
nagenoeg ontbreken van 3-en 4-(methylthio)pyridine in onze reactiemengsels,
terwijl bij voldoende hoge concentratie aan het zachte nucleofiel thiomethoxide
zeker reactie met het zachte intermediair (21) verwacht mag worden. Dat zou
kunnen komen doordat de concentratie aan thiomethoxide onder standaardcondities te laag zou zijn om te kunnen concurreren met de andere aanwezige
nucleofielen. De concentratie aan thiomethoxide kan echter wel stijgen als
methylering van de substraten door methylsulfinylcarbanion optreedt (zie in
1.1.2.3.2. onder b), omdat daarbij methaansulfenaat wordt gevormd, dat disproportioneert in ondermeer thiomethoxide. In tegenstelling tot de 3- en 4halogeenpyridinen leverden de 2-halogeenpyridinen - het fluorderivaat uitge28
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sloten - wel gemethyleerde reactieprodukten onder standaardcondities voor
/erf-butoxyleringsreacties entevens trad daarbij devorming van 2-(methylthio)pyridineinisoleerbare hoeveelheden op(zieverder hoofdstuk 5).
3.2.2.3. V o r m i n g v a n p y r i d i n e (16)
Pyridine (16) ontstaat alleen door reductieve dehalogenering uit 3- en 4joodpyridine ((4)en(8)). Hetmechanisme voor deze reactie wordt geacht overeenkomstig het voorstel van BUNNETTen VICTOR (1968)teverlopen (zie schema
1.9.), met dien

