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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
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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
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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)

27

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 verstande dat de bromonium-ion-afsplitsing ook kan plaatsvinden door nucleofiele substitutie met îe/7-butoxide. Een radicaalanionmechanisme wordt vandehand gewezen opgrond vanhetachterwege blijvenvan
methyleringsreacties(zie 1.1.2.3.2.onderc; RUSSELLen WEINER(1966)).
3.2.3. Reactieverloop inzijnafhankelijkheid van aardenplaats vanhet halogeenatoom inhetsubstraat
In 3.2.1. zijn conclusies vermeld omtrent demechanismen vandealdanniet
naast elkaar verlopende processen opgrond vande samenstelling vandereactiemengsels. Wijwillen indeze paragraaf trachten verband teleggen tussen de
voorgestelde mechanismen enwatindeliteratuur bekend isover de inwerking
van nucleofielen op door verschillende halogeenatomen gesubstitueerde aromaten. Zoals bekend ishetgedrag vanF-, Cl-, Br-enJ-aromaten t.o.v. nucleofielen afhankelijk vantalvanfactoren zoals destructuur vanhetsubstraat, de
aard vanhetreagens, hetgekozen medium, concentraties vande componenten
en de temperatuur. Daarvan hangt af welk mechanisme wordt gevolgd enals
verwante substraten onder dezelfde reactie-omstandigheden éénzelfde mechanismevolgen,derelatievesnelhedenwaarmeezijworden omgezet.
In onsonderzoek hebben wijvoorlopig aangenomen dat substitutie encinesubstitutie volgens 2 mechanismen (AEen EA)aldanniet naast elkaar verlopen. Voor deinterpretatie vande resultaten zijn weverder uitgegaan van het
volgende:
1. Dereactiesnelheden van omzettingen van geactiveerde halogeenaromaten,
waartoe de halogeenpyridinen kunnen worden gerekend, metharde nucleofielen volgens het AE-mechanisme dalen in de volgorde F > Cl > Br > J
(verg. MARCH (1968)en MILLER (1968)).

2. Desnelheden vanreacties alsdievandeanionen (18)en(20), waarbij zowel
de reprotoneringssnelheid als de dehalogeneringssnelheid een rol spelen,
nemen afvolgens:Br> J> Cl» F(zie HOFFMANN (1967)).
3. 4-Halogeenpyridinen reageren sneller metnucleofielen volgens het AE-mechanisme dan 3-halogeenpyridinen.
Werd in dit oriënterende onderzoek over de snelheden van de omzettingen
van elkdersubstraten slechts gevonden dat3-en4-chloorpyridine ((2)en (6))
aanzienlijk langzamer reageren dan de broom- enjoodpyridinen, uitde beschikbare gegevens kan wèl opgemaakt worden hoebij elk der substraten de verhouding is van de snelheden waarmee zij volgens AE- en EA-mechanisme
reageren.
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Defluorverbindingenreageren met tert-butoxide uitsluitend volgens hetAEmechanisme. Dit is vanzelfsprekend voor 4-fluorpyridine (5): het halogeen op
de4-positie debeste leaving substituent bij AEmet harde nucleofielen engeen
mogelijkheid tot afsplitsing van fluoride uit het uit (5) gevormde anion (20),
waardoor 3,4-didehydropyridine (21)zou ontstaan. Wij laten in het midden of
het adduct (19)behalve uit (5) ook uit het met (5)in reversibel verband voorkomend anion (20) zou kunnen worden gevormd. Wat 3-fluorpyridine (1)
betreft, de positie van het halogeenatoom in deze stof is weliswaar minder
gunstig voor een omzetting volgens het AE-mechanisme dan in (5), maar een
weg volgens het EA-mechanisme is ook hier geblokkeerd doordat het zonder
twijfel gevormde anion (18)nietindedidehydroverbinding (21)kan overgaan.
Het isopmerkelijk dat (18)zich niet aan het sterk positieve koolstofatoom C4
hecht, zoals dat bij de aminering van 3-fluorpyridine (1) met kaliumamide in
vloeibare ammoniak, zij het onder geheel andere reactie-omstandigheden, gebeurt.
Chloorpyridinen kunnen zowel volgens het AE-als het EA-mechanisme reageren. Het chlooratoom neemt in de AE-reeks (F > Cl > Br > J) nog een
gunstigeplaatsin,terwijl uitdecarbanionen (18)en(20)hetchloride-ion zijhet
langzaam kan worden afgesplitst: Br > J > Cl3>F. Met onzeverwachtingis
dus in overeenstemming, dat zowel 3-als 4-chloorpyridine ((2) en (6))volgens
het EA-mechanisme reageren, maar (6),methethalogeenatoom opdevoorhet
AE-mechanismegunstige4-plaats,ookviahetadduct(19).
Waar 3-broompyridine (3) reeds in 1,5 min 98% conversie geeft en van
3-joodpyridine (4) op goede gronden vermoed wordt dat de reactiesnelheid
weinig afwijkt van die van (3) - vergelijk in dit verband de reacties waarbij
fenoxide als extra nucleofiel werd toegevoegd, waarvan de resultaten zijn vermeld in tabel 5in hoofdstuk 4 - blijkt 3-chloorpyridine (2) na 15min onder
overigensdezelfde conditiesvoor slechts80%omgezet.Wij onderkennenindit
snelheidspatroon alsfunctie van hethalogeenatoom eentypischearynvolgorde.
Het gedrag van de isomere broompyridinen laat zich gemakkelijk verklaren,
lettende op de plaats van het broom in de beide zojuist vermelde reeksen: in
hoofdzaak EA. Niet uit te sluiten is dat 4-broompyridine (7) in geringe mate
directesubstitutiezouondergaan.
Tenslotte dejoodpyridinen. Deze verbindingen zijn weinig geneigd tot een
reactieverloop volgens het AE-mechanisme, maar in redelijke mate tot omzettingvolgenshetEA-proces.Daarmeeisinovereenstemmingdat 3-joodpyridine
(4) evenals 3-broompyridine (3) volgens het EA-mechanisme reageert, maar
4-joodpyridine (8), zij het in mindere mate dan 4-chloorpyridine (6), tevens
volgensdeAE-route.
Dehier geconstateerde overeenstemming tussen experimentele resultaten en
basisgegevens vindt verder steun in de experimenten, waarbij naast tert-butoxideookthiofenoxide aanwezigis(ziehoofdstuk 4).
Erzijhier opgewezen,datdevormingvan 3,4-didehydropyridine (21)uitde
chloor-, broom- enjoodpyridinen nog eenswordt bevestigddoordat alleen uit
deze stoffen 4-hydroxy-3-(methylthio)pyridine (13) en l-(4'-pyridyl)-4-pyridon
30
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(14)worden gevormd.
In de laatstejaren is het z.g. abnormale additie-eliminatie (AEa) mechanisme
ter verklaring van cinesubstituties in de discussie betrokken. Bij de inwerking
van basen op halogeenpyridinen waaruit 3,4-didehydropyridine (21) kan worden gevormd, zijn in geen enkel geval gegevens verkregen, die er op zouden
wijzen dat een dergelijk proces (waarvan in schema 3.4. een voorbeeld is gegeven)zou optreden.

^>

+B

-HX

^

Schema 3.4.

In dit onderzoek zijn nergens overtuigende aanwijzingen verkregen, dat dit
mechanisme een 'bijrol' zou vervullen, tenzij men daarbij zou denken aan de
uit het zowel tot een reactieverloop volgens het AE- als volgens het EA-mechanisme matig geneigde 3-chloorpyridine (2) om de wel wat grote hoeveelheden
op4-gesubstitueerde produkten teverklaren.
3.2.4. Invloedvanhetreactiemedium ophet verloopvande omzettingen
Afgezien van veranderingen in concentraties van de reactiecomponenten in
het DMSO-medium, die in de vorige paragrafen reeds ter sprake kwamen,
werd onderzocht, wat het effect van verandering van het medium door vervangingvan DMSO alsoplosmiddel door terï-butylalcohol zou zijn.
De resultaten verkregen bij terf-butoxylering van enige 3-en 4-halogeenpyridinen in fórt-butylalcohol zijn samengevat in tabel 4. De reacties werden uitgevoerd volgens dewerkwijze beschreven in 2.1.3.1..
3.2.4.1. Algemene o p m e r k i n g e n
Beschouwing van de resultaten van de reacties van 3-en 4-fiuor- en -broompyridinen ((1),(5),(3)en (7))met ter?-butoxide in fórt-butylalcohol leertdat ook
in dit geval de fluorpyridinen uitsluitend volgens het AE-mechanisme reageren,
dat in afwijking van de tef^-butoxylering in DMSO 4-broompyridine (7) zich
als (5) gedraagt en dat alleen voor 3-broompyridine (3) welke stof een aantal
cinesubstitutieprodukten geeft een reactieverloop volgens het EA-mechanisme
mag worden aangenomen. Ook voor de bespreking van het reactieverloop in
/e/t-butylalcoholverwijzen wijnaar deschema's 3.1.en3.3..
3.2.4.2. V o r m i n g van de r e a c t i e p r o d u k t e n
Het ontstaan van de geïsoleerde reactieprodukten kan voor het grootste
gedeelte verklaard worden op basis van het AE-mechanisme en het EA-mechanismealsinitieelprocesmetuitzonderingvandevormingvan hydroxypyridinen.
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TABEL4. Inwerking van kalium-ferf-butoxide op enige 3- en 4-halogeenpyridinen in 45ml
terf-butylalcoholgedurende 12uur.
Reactiecondities
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" De reactietijd bedroeg 16uur.
b
Een zeer groot scala aan reactieprodukten werd verkregen, waaronder de aangegeven verbindingeninuiterst geringehoeveelheden.
° Naarruweschatting.
Substraat (5) werd toegevoegd in de vorm van het zoutzure zout, (7)als broomwaterstofzure
zout.

3.2.4.2.1. Vormingder hydroxypyridinen
Aangezien een experiment waarin 3-?ert-butoxypyridine (9) met kalium-tertbutoxide in ?e/7-butylalcoholwerd verhit, uitwees dat (9),anders dan in DMSO,
stabiel is, wordt voor deze reactie van 3-fluorpyridine (1) een ontleding van de
terf-butoxygroep in het adduct (17) (zie schema 3.1.) aangenomen. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid op dit mechanisme ingegaan. Het is waarschijnlijk
mogelijk dat het ook een rol speelt bij de ontleding van 4-fó/7-butoxypyridine
(11).
3.2.4.2.2. Omzettingen volgens het AE-mechanisme
De reacties van (1) en (5) waren bijzonder schoon wanneer ze uitgevoerd
werden volgens de standaardprocedure (zie 2.1.3.1.). De reactie van (7) verliep
eerst zonder teervorming bij verlaging van de concentraties van fór?-butoxide
en substraat, zonder aantasting overigens van de overmaat base t.o.v. substraat.
Uit de reactiemengsels van 4-fluor- en 4-broompyridine ((5) en (7)) wordt
relatief weinig 4-/err-butoxypyridine (11) geïsoleerd ondanks de lage reactietemperatuur. De hoge opbrengsten aan (14) en (15) worden niet alléén toegeschreven aan deverminderde nucleofiele eigenschappen van tert-butoxide, maar
ook aan de uitvoeringsvorm van de reacties in ?e/Y-butylalcohol, daar vanwege
de slechte oplosbaarheid van de als zouten toegevoegde substraten in het reac32
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tiemedium bij lage temperatuur, vermoedelijk niet geneutraliseerd uitgangsmateriaal heeft gereageerd met vrije base en daaruit reeds gevormd (11)en (12).
3.2.4.2.3. Omzettingen volgens EA-mechanismen
Een additie aan (21) treedt gezien de vorming van cinesubstitutieprodukten
alléén op in de reactie van 3-broompyridine (3). Een oriënterend experiment
met3-joodpyridine (4)gafoverigenseenidentiek resultaat.
Het reactiemengsel van (3)was zeer gecompliceerd. Het enige stoomvluchtige
materiaal werd gevormd door een geringe hoeveelheid 3-te/7-butoxypyridine
(9), terwijl uit de waterlaag met behulp van preparatieve DLC zeven stoffen
werden geïsoleerd, waaronder met zekerheid geïdentificeerd konden worden:
4-hydroxypyridine (12), l-(4'-pyridyl)-4-pyridon (14) en 4-aminopyridine (15).
Een andere verbinding met dezelfde massa als (14) maar een hogere Rf-waarde
is waarschijnlijk l-(3'-pyridyl)-4-pyridon, terwijl daarnaast nog drie stoffen
werden geïsoleerd met duidelijk verschillende Rf-waarden, doch dezelfde massa
(M = 248). Gedacht wordt hierbij aan verbindingen gevormd uit (15) en 1(4'-pyridyl)-4-iminopyridine, ontstaan uit (15) en (21), door reacties met (21)
leidend tot de vorming van systemen met totaal drie pyridineringen. De opbrengst aan elk der reactieprodukten is zeer klein, de afzonderlijk geïsoleerde
verbindingen bevatten veelal teerachtig materiaal, terwijl sommige banden te
dichtbijelkaarlagenvooreengoede scheiding.
Opgemerkt dient te worden dat wij dit experiment uitgevoerd hebben met
drastisch verlaagde concentraties aan tert-butoxide en substraat en de overmaat
base t.o.v. substraat ook verminderd hebben, hiertoe node gedwongen doordat
gebruik van de standaardconcentraties (zie 2.1.3.1.) leidde tot vorming van
grote klonten teerachtig materiaal. Ook onder de milde condities trad sterke
verkleuring op en nog enige teervorming. Additie van ?erf-butylalcohol aan
(21) verloopt dus blijkbaar zeer slecht. De hoge temperatuur was beslist noodzakelijk voor devolledigeconversievan(3).
Onze resultaten steken opvallend af bij de goede opbrengsten aan (10)en (12)
verkregen bij behandeling van 3-halogeenpyridinen met 4M kaliumhydroxideoplossing in water bij 250-350°C, waarbij vooral uitgaande van (3) en (4),
merkwaardig genoeg, toch een belangrijke rol van het EA-mechanisme op het
totale reactiegebeuren wordtvoorgesteld (ZOLTEWICZen SALE, 1971).
3.2.4.3. Effect van de v e r v a n g i n g van D M S O d o o r f e r f - b u t y l a l c o hol
De basische en nucleofiele eigenschappen van tert-butoxide in de overeenkomstige alcohol zijn aanzienlijk geringer dan in DMSO: de pK a -waarde ligt
10eenheden lager en de solvatatie van het anion is door waterstofbrugvorming
sterk toegenomen.
In dit licht bezien zijn de resultaten door ons verkregen volkomen volgens
verwachting. Niet eens zo zeer voor de fluorverbindingen, want deze substraten
vertonen toch al in sterker basisch milieu uitsluitend neiging tot omzetting
volgens het AE-mechanisme, maar meer voor 4-broompyridine (7),dat behalve
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tot een reactieverloop volgens de EA-route ook geneigd is tot reactie volgens
het AE-mechanisme, waar nu door verlaging van de basiciteit van het reagens
het reactieverloop volgenshet EA-mechanisme volledig wordt geblokkeerd.
Door weinig neiging tot een reactieverloop volgens het AE-mechanisme kan
3-broompyridine (3) nog reageren via (21), waarvoor wel temperatuurverhogingtot 160CCvereist isom eenvoldoende reactief reagens voor dehydrobromeringte verkrijgen.
3.2.4.4. f e r / - B u t o x y l e r i n g als s y n t h e t i s c h e m e t h o d e
De fluorverbindingen ((1) en (5)) zijn geschikte substraten voor de synthese
van 3- en 4-?err-butoxypyridine ((9) en (11)). Daarbij kan (9) gesynthetiseerd
worden in DMSO, to7-butylalcohol en THF, (11) bij voorkeur in DMSO.
Gebruikte reactie-omstandigheden en resultaten verkregen bij omzetting van
(1) in de eerste twee oplosmiddelen zijn vermeld in de tabellen 3en 4, terwijl de
omzetting in THF werd uitgevoerd bij 100-120°C gedurende 12 uur, resulterend in 80%(9).

3.3. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

3.3.1. tert-Butoxylering van3-en4-halogeenpyridinenin DMSO
3.3.1.1. U i t v o e r i n g
De terf-butoxyleringenvanalle 3- en4-halogeenpyridinen ((l)-(8)) in DMSO werden uitgevoerd zoalsbeschreven in2.1.1.1.endeverkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals
beschreven in2.1.1.2.. Zowel gegevens teraanvulling vanhetalgemenevoorschrift als afwijkingendaarvan zijn intabel 3vermeld.
3.3.1.2. A n a l y s e
GLC-analysesvan deetherextracten vande reactiemengsels van defór?-butoxyleringenvan
3- en4-halogeenpyridinen ((l)-(8)) werden o.m. uitgevoerd metK 200F (150°C, F 0 (N 2 )30
ml/min) met (3)alsmarker. Relatieve retentietijden: (3)1,0;3-tert-butoxypyridine (9) 1,5 en
4-fert-butoxypyridine(11)1,9.Deopbrengsten zijn vermeldintabel3.
Behalve deaangegeven kolom werden voor deanalyses van(9) en(11), ookverkregen uit
andere dandehier genoemde omzettingen met ter/-butoxide, en eventueel onomgezet substraat, gebruikt: K 200 (130°C) enK 228 (165°C) (evenals K 200F voorzien vanFFAPals
stationaire fase) enK 138(140°C),K189(150°C)enK 196(120°C)(voorzien van Polyfenylether 5-of 6-ring alsstationaire fase). Analyse van(9)en (11) met(3)alsmarker op bijv.
K 138(140°C, F0(N2) 100ml/min) gafals relatieve retentietijden: (3)1,0;(9) 2,0en(11)2,8.
DLC-analyses vandein water oplosbare reactieprodukten werden uitgevoerd opsilicagel
alsstationaire faseenethanol,methanol ofmethanol/benzeen (1:1)als loopvloeistof.
Voorbeeld van een analyse door dunnelaagchromatografie: Reactieprodukten uithetreactiemengselvan 3-broompyridine (3)werdengechromatografeerd metethanol als loopvloeistof.
Verkregen werden vier duidelijk zichtbare banden met Rf-waarden I0,89, II0,69, III0,57en
IV 0,35. Hetonderste gedeelte vandeplaten werd door teerachtig materiaal sterk gekleurd,
waardoor daar aanwezige banden moeilijk zichtbaar waren. Debanden metRf-waarden <
0,15 werden opnieuw opsilicagel gechromatografeerd numetmethanol alsloopmiddel. Er
werden tweebanden verkregen met Rf-waarden V0,39enVI0,16.DeProdukten I-VI bleken,
zoals beschreven in 3.3.1.3., 3-hydroxypyridine (10), eenonzuivere stof, metééncomponent
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waarvan M= 141(intekleinehoeveelheid voor verderezuiveringenidentificatie), 4-hydroxy3-(methylthio)pyridine (13), 4-hydroxypyridine (12), l-(4'-pyridyl)-4-pyridon (14) en 4aminopyridine(15).
Deopbrengsten zijn vermeldintabel3.

3.3.1.3. Reactieprodukten
3-tert-Butoxypyridine (9). Synthese door /m-butoxylering van3-broompyridine (3). Afgescheiden door preparatieve GLC met K137(160°C). Vloeistof, nD20 1,491. Identificatie o.m.
door PMR-spectrum(CDC13):S 8,20-8,40,m,2H(H2 enH 5 );87,00-7,50,m,2H (H 4 enH5)
enS1,37,s,9H(tert-butylgroep).
4-tert-Butoxypyridine (IJ). Syntheseenisolatie alsdievan (9).Vloeistof, nD201,498.Identificatie o.m. door PMR-spectrum (CDC13):S8,60, dd, 2H,J 2 , 5 = 1,5enJ 2 , 3 = 5,0cps(H2en
H 6 );8 6,85,dd,2H,J 5 , 2 = l,5enj 3 , 2 = 5,0cps(H 3 en H 5 )en8 1,45,s,9H(?er/-butylgroep).
Pyridine (16). Synthese door ?ert-butoxyleringvanuitsluitend 3-en4-joodpyridine ((4)en
(8)). Identificatie vond plaats op grond vanovereenstemming vanretentietijden bij gebruik
vanK138 (145°C)enK200F(120°C)metdievaneenauthentieke preparaat.
, 4-(Methylthio)pyridine. Synthese door terf-butoxylering van waarschijnlijk alle 3-en4halogeenpyridinen, uitgezonderd 3-fluorpyridine (1).Slechts insporen aanwezig. Voorkomen
werd aannemelijk op grond van overeenstemming van retentietijd bij gebruik van K238
(180°C)metdievaneenauthentiek preparaat.
4-Aminopyridine (15). Synthese doorterNbutoxyleringvanalle 3-en4-halogeenpyridinen,
behalve 3-fluorpyridine (1). Afgescheiden metpreparatieve DLC opsilicagel enmethanolals
loopvloeistof. Identificatie vond plaats mede opgrond vanovereenstemming van retentietijd
bijgebruikvanK197(180°C)metdievaneenauthentiek preparaat.
Onomgezet uitgangsmateriaal inhetetherextract van hetreactiemengsel vande tert-butoxyleringvan4-chloorpyridine(6) werd afgescheiden metGLC opK200(130°C);deretentietijd
was in overeenstemming met dievan een authentiek preparaat. De afgescheiden vloeistof
werd na eennacht vast (polymerisatie). HetPMR-spectrum bevestigde destructuur vande
vloeistof.
Demet dunnelaagchromatografie gescheiden endaarna geïsoleerde reactieprodukten uit de
omzettingvan3-broompyridine (3)mettert-butoxidezijn:
3-Hydroxypyridine (10). Smpt.: 123,5-126,5°C (gesublimeerd materiaal). Smpt. pikraat:
203,5-205,5°C(uitethanol); mengsmeltpunt meteenauthentiek preparaat gafgeen depressie.
IR-enmassaspectra bevestigdendestructuur van(10).
4-Hydroxy-3-(methylthio)pyridine (13). Massaspectrum: m/e 141(M),m/e 126(M-CH3),
m/e 108enm/e 98.Deverbinding bevatte zwavel. Zuivering: opgekookt metbenzeen; residu
opgenomen in chloroform en petroleumether (80-100) toegevoegd, waarna zich een witte,
kristallijne stof afscheidde metsmpt.: 148,5-150,0°C. PMR-spectrum (DMSO-D 6 ): 8 7,65,
dd, 1H,J 6 , 5 = 6,5enJ 6l2 = 1,5cps(H 6 ); S7,45, d, 1H,J2,6 = 1,5cps (H 2 );86,05, d,1H,
Js,6 = 6,5cps(H5)en82,27,s,3H(methylgroep).HetIR-spectrum(CHC13)vertoonde karakteristiekeabsorpties o.a. bij 3210en 1640cm" 1 (pyridonstructuur).
4-Hydroxypyridine (12). Smpt.: 145,0-145,5°C(gesublimeerd materiaal). HetIR-spectrum
wasidentiekmetdat vaneenauthentiek preparaat. Hetmassaspectrum bevestigdedestructuur
van(12).
l-(4'-Pyridyl)-4-pyridon (14). Massaspectrum: m/e 172(M)en m/e 144(M-CO). Smpt.:
181,5-182,5°C(uitbenzeen). PMR- enIR-spectra waren identiek metdievan een authentiek
preparaat (BROEKMAN,diss.1955).
4-Aminopyridine(15). Massaspectrum: m/e94(M)en m/e67 (M-HCN). Smpt.: 158,0159,5°C(uit petroleumether (80-100)). Mengsmeltpunt meteenauthentiek preparaat gafgeen
depressie.HetIR-spectrum wasidentiek metdatvaneenauthentiek preparaat.

3.3.2. tert-Butoxylering van3-en4-fluor- en-broompyridineintert-butylalcohol
De fert-butoxyleringen van3-en 4-fluor- en -broompyridine ((1), (5),(3), en(7))werden
uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.3.1. en de verkregen reactiemengsels werden opgewerkt
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zoals beschreven in 2.1.3.2.. Zowel gegevens ter aanvulling van hetalgemene voorschrift als
afwijkingen daarvanzijnintabel4vermeld.
GLC-analyses van de etherextracten van dereactiemengsels vandetert-butoxyleringenvan
3-en4-fluorpyridine ((1)en(5))werdenuitgevoerd zoalsin3.3.1.2.vermeld.
Deopbrengstenzijnvermeldintabel4.
DLC-analyses van de in water oplosbare reactieprodukten werden uitgevoerd op silicagel
alsstationaire fase enmethanol alsloopvloeistof. Uit dereactiemengsels van de to-f-butoxyleringen van 4-fluor- en 4-broompyridine ((5) en (7)) werden drie banden verkregen met Rfwaarden: 0,48, 0,31 en 0,13. De uit betreffende banden geïsoleerde verbindingen werden geïdentificeerd als respectievelijk: 4-hydroxypyridine (12), l-(4'pyridyl)-4-pyridon (14) en 4aminopyridine (15) op grond van hun smeltpunten, massaspectra en analoog chromatografische gedrag in vergelijking met reactieprodukten van deto-/-butoxyleringvan 3-broompyridine(3)(zie3.3.1.2.en3.3.1.3.).Deopbrengstenzijnvermeldintabel4.
Omzettingvan 3-fluorpyridine (1)leverdealleen 3-hydroxypyridine (10)dat werd geïsoleerd
volgens het voorschrift in 2.1.3.2. beschreven en dat door opkoken met benzeen gescheiden
werdvandezoutresten. Opbrengstvermeldintabel4.
De reactieprodukten van de /erNbutoxylering van 3-broompyridine (3) werden wederom
gescheiden met DLC op silicagel alsstationaire fase en methanol alsloopvloeistof. Verkregen
werden zeven banden met Rf-waarden: I 0,73, II 0,57, III 0,46, IV 0,40, V0,32, VI 0,17 en
VII 0,00. Op grond vanhunmassaspectra en DLC-analogieën metreactiemengsels van (3) in
DMSO (verg. 3.3.1.2. en 3.3.1.3.)en van (5)en (7)in tert-butylalcohol konden geïdentificeerd
worden: 4-hydroxypyridine (12) (II) en 4-aminopyridine (15) (VI), terwijl band V o.a. 1-4'pyridyl)-4-pyridon (14) bevatte. Vermoedelijk verder aanwezig: l-(3'-pyridyl)-4-pyridon, 1(4'-pyridyl)-4-iminopyridine en verbindingen opgebouwd uit drie pyridineringen (M = 248).
De opbrengsten van allereactieprodukten uit (3) waren zeer laag en de afzonderlijke componenten warenveelalonzuiver.

3.3.3. tert-Butoxylering van3-fluorpyridine(I) in THF
Deto-J-butoxyleringvan(1)inTHFwerduitgevoerd zoals beschreven in 2.1.3.1. en opgewerkt zoalsbeschreven in2.1.3.2..
Uitgegaan werd van 1,5 g (1) (16,0 mmol) en 44,8 mmol kalium-terz-butoxide (bereid uit
1,75 g kalium en fert-butylalcohol). De reactie werd uitgevoerd in 60 ml THF op 120°C
gedurende 12uur.
GLC-analyse van het etherextract van het reactiemengsel van de /ert-butoxylering van (1)
werduitgevoerdzoalsin3.3.1.2.vermeld.Opbrengst: 78-82%(9).
3.3.4. Hydroxylering van3-broompyridine (3) in DMSO
De hydroxylering van (3) werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.1.1., afgezien van de
bereiding van de base en het verkregen reactiemengsel werd opgewerkt zoalsbeschreven in
2.1.1.2.. Uitgegaan werd van 2,28gkaliumhydroxide (40,7mmol)enl,5g(3)(10,l mmol).De
reactiewerduitgevoerd in40mlDMSOgedurende 15minop90°C.
GLC-analyse van het etherextract van het reactiemengsel van de hydroxylering werd uitgevoerdzoalsin3.3.1.2.vermeld.Opbrengst:91-95%(3).
DLC-analyseopsilicagelalsstationaire fase enmethanol alsloopvloeistof gafeenband met
Rf-waarde: 0,68.Het daaruit geïsoleerdeprodukt kon geïdentificeerd worden als4-hydroxy-3(methyIthio)pyridine (13)opgrond van het massaspectrum en analogiemethetreactieprodukt
van de to-J-butoxylering van (3) in DMSO (verg. 3.3.1.2. en 3.3.1.3.). De opbrengst was
gering.

3.3.5. Stabiliteit van3-tert-butoxypyridine (9)
Behandelingvan(9)metterf-butoxideinDMSO(experiment 1)entert-butylalcohol(experiment 2) werd uitgevoerd volgens de voorschriften zoals beschreven in respectievelijk 2.1.1.1.
en 2.1.3.1.. Voor het testen van de thermische stabiliteit van (9)(experiment 3)werdhetvoor36
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schrift vandeterf-butoxyleringinDMSOgevolgd,zonder gebruikvandebase.
Experiment 1 :Dereactiewerduitgevoerdmet 1,06 g(9)(7,0mmol)en26,3mmol/ert-butoxide
(bereid uit 1,03gkaliumen/ert-butylalcohol)in 35 mlDMSOgedurende 15minop90°C.
Experiment 2: De reactie werd uitgevoerd met 0,73 g (9) (4,9 mmol) en 0,57 g kalium (14,6
mgat)in22,5mltert-butylalcoholgedurende 12 uurop120°C.
Experiment 3: 1,00 g (9) (6,65 mmol) werd verwarmd in 40ml DMSOgedurende 15 min op
90 °C.
GLC-analyses van de etherextracten van de reactiemengsels van de experimenten 1-3 werden uitgevoerd zoals in3.3.1.2.vermeld.Opbrengsten aan (9):experiment 1:38-42%;experiment2: ~ 100%enexperiment 3: ~ 100%.
3.3.6. Synthese van de uitgangs- en

referentieverbindingen

3.3.6.1. S y n t h e s e v a n d e u i t g a n g s v e r b i n d i n g e n
3-Fluorpyridine (1) werd bereid uit 3-aminopyridine (TALIK en TALIK, 1964). Kpt.:105,5106,5°C;nD201,474.
3-Chloorpyridine (2) werd bereid uit 3-aminopyridine (RÄTH, 1931). Kpt.: 142-144°C;
nD201,532.
3-Broompyridine(3) werdbereid uitpyridine (DEN HERTOGe.a., 1962).Kpt.:57,0-57,7°C/12
mm;nD20 1,571.
3-Joodpyridine (4) werd bereid uit 3-aminopyridine (RÄTH, 1931). Smpt.: 53,0-53,5°C (uit
ethanol/water (1:2)).
4-Fluorpyridine(5) werd bereiduit4-aminopyridine (MARTENS,diss.1966).
4-Chloorpyridine(6) werdbereiduit4-hydroxypyridine (WIBAUTenBROEKMAN, 1939).
4-Broompyridine(7) werdbereiduit4-aminopyridine (MURRAY en LANGHAM,1966).
De verbindingen (5) en (6) werden omgezet in de zoutzure zouten, (7) in het broomwaterstofzure zout.(Deelementair analysesvandezeuitgangsstoffen warenbevredigend).
4-Joodpyridine(8)werd bereid uit4-chloorpyridine-hydrochloride (KAMMJNGA, diss. 1943).
Smpt.:101-102X (onder ontleding)(uitethanol/water(1:1)).

3.3.6.2. Synthese van de referentieverbindingen
3-tert-Butoxypyridine(9)werd ingrotere hoeveelheden bereid door opwerkingvanverschillendereactiemengsels verkregen doorterf-butoxyleringvan 3-fluorpyridine (1). Uit (1)kan in
DMSO maximaal 65% (9) bereid worden volgens de werkwijze beschreven in 2.1.1.1. en
reactiegedurende 15minop90°C.Kpt.: 93,5-95,0°C/17mm;nD201,491.
4-tert-Butoxypyridine (11)werd op groter schaal bereid volgens dewerkwijze beschreven in
2.1.1.1., door inwerking van 124mmol tert-butoxide(bereid uit 4,86gkalium ento-f-butylalcohol)op6,75g4-fluorpyridine (5) (50,6mmol; als hydrochloride) in 215ml DMSO en 15g
to-z-butylalcohol onderverwarmingop90°Cgedurende 1,5uur. Na opwerking(volgensvoorschrift in2.1.1.2.beschreven) werd verkregen 4,28g(11)(56%opbrengst).Kpt.: 98,0-98,5°C/
15,5mm);nD201,498.
4-(Methylthio)pyridine werd bereid door inwerking van 92 mmol kaliumthiomethoxide
(bereid door inleiden van methylmercaptaan in een oplossing van 92 mmol kalium-to-/-butoxidein 100mlDMSO (bereid volgens 2.1.1.1.),waaraan eenweinigtrifenylmethaan wastoegevoegd) op4,5gram 4-chloorpyridine(6)(30,3mmol;alshydrochloride) gedurende 3,75 uur
op 90°C. Het reactiemengsel werd opgewerkt volgenshet voorschrift vermeld in2.1.1.2..Verkregen werd 1,3 g 4-(methylthio)pyridine (35% opbrengst). Kpt.:114,5-115,5°C/19 mm;
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4. I N W E R K I N G VAN K A L I U M - T ^ Ä r - B U T O X I D E
OP 3- E N 4 - H A L O G E E N P Y R I D I N E N I N
A A N W E Z I G H E I D VAN K A L I U M T H I O F E N O X I D E

4.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk worden ter/-butoxyleringsreacties behandeld van 3- en 4halogeenpyridinen, waarbij aan hetreagens een extranucleofiel was toegevoegd,
een zogenaamde 'didehydrovanger'. Dit meer speciaal met de bedoeling onze
kennis van het verloop van de reacties volgens het EA-mechanisme uit te
breiden.
Een idealedidehydrovanger moet aan devolgendevoorwaarden voldoen:
1. Hij moet uitsluitend reageren met de didehydroverbinding, maar mag deze
niet vrijmaken uit het uitgangsmateriaal. Zijn basische eigenschappen moeten dusachterblijven bij dievan de 'didehydrovormer'.
2. Om aan de 'zachte' didehydroverbinding te kunnen adderen moet hij liefst
eenzacht nucleofiel zijn.
3. Met het oog op de interpretatie der experimenten mogen de produkten verkregen door inwerking van de vanger op de didehydroverbinding in het
reactiemedium niet overgaan in stoffen die ook door inwerking van de didehydrovormer op het substraat worden gevormd en mag de didehydrovanger met
het substraat nietvolgenseenander mechanisme bijv. AE ofAEa reageren.
Alsdidehydrovangers worden indeliteratuur meermalen genoemd:
a. furan, dat echter alleen bruikbaar is voor additie aan or?Ao-didehydroverbindingen. Deze vanger werd toegepast o.a. bij het aantonen van de vorming
van de volgende intermediairen : 1,2-didehydrobenzeen (o.m. door WITTIG en
POHMER (1955)bij deinwerkingvanlithiumamalgaam op o-fluor-broombenzeen
in aanwezigheid van furan), 2,3-didehydropyridine (bij de inwerking van lithiumamalgaam op 3-broom-2-chloorpyridine (MARTENS en DEN HERTOG,
1962)) en 3,4-didehydropyridine (bij de inwerking van kaliumamide op 3broompyridine (VAN ZOESTen DEN HERTOG, 1974)),
b. thiofenoxide, dat zowel met ortho- als mefa-didehydroverbindingen kan reageren; gebruikt voor het aantonen van 1,2-didehydrobenzeen (bij de inwerking van kaliumamide op broombenzeen (SCARDIGLIA en ROBERTS, 1958)), 3,4didehydropyridine en derivaten van 2,4-didehydropyridine (bij de inwerking
van kaliumamide op respectievelijk 3-broompyridine en 2-broom-6-ethoxypyridine (BOER, diss. 1973)).
4.2. RESULTATEN

De resultaten verkregen bij fórf-butoxylering van 3- en 4-halogeenpyridinen
in DMSO in aanwezigheid van fenoxide en thiofenoxide als didehydrovangers
zijn samengevat in een tweetal tabellen, die van de 3-halogeenpyridinen met
38
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TABEL 5. Inwerking van kalium-/e/-/-butoxide en kaliumfenoxide op 3-halogeenpyridinen

(10mmol)inDMSO(40ml)gedurende 15min.
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fenoxide in tabel 5en die van aile 3-en 4-halogeenpyridinen met thiofenoxide
als extra nucleofiel in tabel 6. De reacties werden uitgevoerd volgens de werkwijzebeschrevenin2.1.2.1..

4.3. DISCUSSIE

4.3.1. AIgemeneopmerkingen
4.3.1.1. R e a c t i e s met fenoxide als d i d e h y d r o v a n g e r
In een eerste beschouwing van tabel 5, waarin de resultaten van reacties met
uitsluitend 3-halogeenpyridinen zijn vermeld, uitgevoerd om de bruikbaarheid
van het fenoxide als didehydrovanger te testen, valt het verschil in gedrag op
van 3-fluorpyridine (1) in vergelijking met dat van de overige 3-halogeenpyridinen, niet alleen doordat geen cinesubstitutieprodukten zijn gevormd, maar
vooral door devoorkeur van (1)voor omzetting met fó/7-butoxide.
Dit gegeven en het feit dat 3-broom- en 3-joodpyridine ((3) en (4)) omgezet
worden in 3- en 4-fenoxypyridine ((11) en (12)) in een totale opbrengst van
ruim 60%geven de indruk dat deze didehydrovanger bruikbaar is, daar tevens
werd vastgesteld dat (3)en (4)niet reageren metfenoxide alleen, onder condities
dieverdergelijkzijn aan dieinde competitiereacties.
Fenoxide addeert aan de drievoudige binding van 3,4-didehydropyridine (20)
bij voorkeur aan C 4 . Als er rekening mee wordt gehouden dat (11) en (12)
onder milde reactie-omstandigheden voor resp. 20% en 40% ontleden, komen
wij opeenverhoudingsgetal = ~ 1,5.
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Het gedragvan 3-chloorpyridine(2)wijkt af door degeringe reactiviteit van
dit substraat; deopbrengsten aan (11)en(12)zijn laagalsgevolgvan denoodzakelijke hogereactietemperatuur.
In eenoriënterendexperimentgaf 4-broompyridine (7)vrijwel dezelfde resultatenals3-broompyridine(3).
Alhoewel hier reeds een bewijs voor het verloop van de fórf-butoxyleringen
volgens resp. het AE- en het EA-mechanisme isgeleverd, meenden wij dat de
opbrengsten aandemetfenoxide 'gevangen'produktentelaagwarenomduidelijke conclusies te kunnen trekken. Daarom werdbeslotenhetonderzoekvoort
tezetten metgebruik van een sterker nucleofiel en minder basisch reagens,namelijk thiofenoxide.
4.3.1.2. Reacties met thiofenoxide als didehydrovanger
Beschouwing van de resultaten uit de competitiereacties met thiofenoxide,
bijeengebracht intabel6,leertdatonzeverwachtingenbewaarheid zijn.
. Inwerking van1 calium-terz-butoxide en kaliumthiofenoxide op 3- •en 4-halogeenPyridinen (10 mmol) in DMSO (40ml) bij 90°C.
TABEL 6
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* Ditexperiment werduitgevoerdbij120°C.
Indeexperimenten8en9bedroeghetvolumeDMSO60ml,in11zelfs65ml.
De substraten (5), (6) en (8) werden toegevoegd in de vorm van de zoutzure zouten, (7) als
broomwaterstofzure zout.
Substraat (8)werdalsvastestof toegevoegd.
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De beide fluorverbindingen ((1) en (5)) onderscheiden zich wederom opvallend van de overige 3-en 4-halogeenpyridinen door een reactieverloop uitsluitend volgens het AE-mechanisme en omzetting van 3-fluorpyridine (1), nagenoeg volledig, en van 4-fluorpyridine (5), grotendeels, met tert-butoxide,
ondanks de lage concentratie waarin dit anion t.o.v. thiofenoxide voorkomt.
Substraat (5) is te reactief om in de competitiereactie dezelfde selectiviteit te
tonen als(3).
De overige 3- en 4-halogeenpyridinen reageren in meer of mindere mate
volgens het EA-mechanisme gezien de vorming van zowel 3- als 4-(fenylthio)pyridine ((13) en (14)). Een bijzonder hoge totale opbrengst aan (13) en (14)
(ruim 90%) werd verkregen bij behandeling van 3-broompyridine (3), terwijl
daarnaast geringe hoeveelheden aan 3-en 4-fó/-ï-butoxypyridine ((9) en (10)) en
4-hydroxypyridine (16) werden aangetoond, zodat tot een reactieverloop voor
100%volgenshet EA-mechanisme geconcludeerd mag worden.
In schema 4.1.zijn voor de 3- en 4-halogeenpyridinen de mogelijke reactiewegen aangegeven.
De additieverhouding van thiofenoxide aan intermediair gevormd 3,4-didehydropyridine (20) in de reactie van (3) bedraagt weinig meer dan 1:1, waaruit
blijkt dat thiofenoxide een zeer effectief reagens is voor het afvangen van (20).
Een dergelijk gedrag is in overeenstemming met het HSAB-principe, daar de
combinatie van het 'zachte' nucleofiel met het 'zachte' intermediair (20) gunstig
is(PEARSON, 1968).
Het 3-joodpyridine (4)geeft bij een hoge totale opbrengst aan vangprodukten
een voorkeur voor 3-(fenylthio)pyridine (13), waaruit tot een reactieverloop
volgenshet AE-mechanisme via adduct (21)zou kunnen worden geconcludeerd.
De omzetting van 3-chloorpyridine (2) wijkt af vanwege de geringe reactiesnelheidzowelvan het EA-alshet AE-proces.
De omzettingen van de beide fluorverbindingen ((1) en (5)) verlopen respectievelijk via adduct (17) en de adducten (18) en (19). Een reactieverloop via
beide laatste adducten wordt ook voorgesteld voor de omzetting van 4-chloorpyridine(6).
Behandeling van 4-broom- en 4-joodpyridine ((7) en (8)) leidt tenslotte tot
Produkten, voor het grootste gedeelte gevormd volgens het EA-mechanisme en
voor een kleiner deel volgens het AE-mechanisme via adduct (19). Zo ontstaat
belangrijk meer (14)dan(13).
In het voorgaande werden conclusies getrokken uit de resultaten, vermeld in
tabel 6, uitgaande van de veronderstelling dat thiofenoxide een ideale didehydrovanger is en dus voldoet aan de eisen in 4.1.gesteld. Terloops werd reeds
opgemerkt dat een AE-reactie met thiofenoxide, vooral op de 4-plaats tot de
mogelijkheden gerekend moet worden, waarmede niet voldaan is aan een van
de voorwaarden voor de ideale didehydrovanger. Het spreekt vanzelf dat ook
bewezen moet worden dat thiofenoxide wel voldoet aan de overige eisen wil de
bruikbaarheid ervan niet teveel aan waarde inboeten. Daaraan zal in 4.3.2. bij
de bespreking van de vormingswijze van de hoofd- en bijprodukten aandacht
worden geschonken.
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X

OC(CH3)3
(18)

Schema 4.1.

Inparagraaf4.3.3.wordtnaderingegaanophetreactieverloopin afhankelijkheidvanaard enplaatsvanhethalogeenatoom inhetsubstraat, terwijl m4.3.4.
deresultatenvanenigereactiesuitgevoerd infór?-butylalcoholvergelekenzullen
wordenmetdieverkregeninDMSO.
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4.3.2. Vormingswijze vanhoofd-enbijprodukten
Voor de vorming van 3- en 4-/er?-butoxypyridine ((9) en (10)) volgens het
AE-mechanisme (uit fluorverbindingen) of additie aan 3,4-didehydropyridine
(20), 3-en 4-hydroxypyridine ((15) en (16)) door dealkylering van (9) en (10)
en pyridine (22) door reductieve dehalogenering van joodpyridinen wordt verwezennaar dediscussieinhoofdstuk 3.
4.3.2.1. Al d a n niet o v e r g a a n van 3- of 4-?e/-?-butoxypyridine ((9)
of (10)) in 3- of 4 - ( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e ((13) of (14)), e v e n t u e e l in een
reversibele reactie
Het is zeer aannemelijk dat 3- en 4-(fenylthio)pyridine ((13) en (14)) in de
competitiereacties ontstaan door additie aan intermediair gevormd 3,4-didehydropyridine (20) of door een AE-reactie, met thiofenoxide op een daartoe
geschikte plaats in de ring. Belangrijk is echter nog teweten of en zoja in hoeverre fó/7-butoxypyridinen als voorlopers zijn opgetreden bij de vorming van
(13)en (14)en tevens in hoeverre deze substraten ((13)en (14)) stabiel zijn t.o.v.
?er?-butoxide.
Deze vraag kan bijna volledig beantwoord worden met de gegevens vermeld
intabel 6:
1. Omzetting van 3-broompyridine (3) gaf dezelfde opbrengsten aan (13) en
(14) bij reactietijden van 0,25 en 1,5 uur (experimenten 4 en 5). Zowel (13)
als (14)zijn dus stabiel onder de conditiesvandeze competitiereacties bij90°C.
Verhoging van de reactietemperatuur tot 120°C gaf uitsluitend ontleding van
(14) (experiment 6).
2. In de reactie van 3-fluorpyridine (1) (experimenten 1en 2) werd naast een
hoog percentage 3-/e/7-butoxypyridine (9) slechts bij lange reactietijd een
zeer geringe hoeveelheid 3-(fenylthio)pyridine (13) aangetoond, waaruit blijkt
dat (9) onder de reactiecondities nagenoeg niet reageert met thiofenoxide. Ontledingvan (9)door dealkylering kan natuurlijk wel plaatsvinden.
Omzetting van 4-?e/-f-butoxypyridine (10) met thiofenoxide kan echter niet
uitgesloten worden opgrond van hetresultaat van experiment 8.Medeop grond
van het ontbreken van dit laatste gegeven werden substraten (9),(10), (13) en
(14) met ?erf-butoxide en thiofenoxide onder standaardcondities behandeld.
Wel wordt er hier nogmaals op gewezen dat in deze experimenten de proefomstandigheden nooit volledig benaderd worden. Bovendien zijn de reacties
uitgevoerd met een substraatconcentratie = 0,22 mol/l, terwijl de hoogste concentratie aan een van de substraten, in dit geval (14), gevonden werd in experiment 10en0,15mol/l bedroeg.
Bijomzetting nu van 3-/erf-butoxypyridine (9)bleek 77-81%(9) onveranderd
en werd géén 3-(fenylthio)pyridine (13)gevormd. Het substraat isalleen gedealkyleerd tot 3-hydroxypyridine (15). Ook 4-ter/-butoxypyridine (10) gaf géén
4-(fenylthio)pyridine (14), maar bleef voor 59-63% onveranderd en ontleedde
door dealkylering naar 4-hydroxypyridine (16) voor 31-34%. De ferf-butoxygroep wordt dus ook op de reactieve 4-plaats niet verwijderd volgens een AEreactiemet thiofenoxide.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1(1975)

43

Van de beide (fenylthio)pyridinen leverde het 3-isomeer (13) 100% uitgangsmateriaal terug en is dus volledig inert, maar het 4-isomeer (14) kan reageren
met tert-butoxide gezien devormingvan 10-14% (16),bij 71-75% onveranderd
uitgangsmateriaal, terwijl enig 4-rm-butoxypyridine (10) werd aangetoond. De
4-plaats in (14) is dus reactief genoeg voor een aanval van tert-butoxide. Dit
gebeurt dus ook inexperiment 5,doch ingeringe mate.
4.3.2.2. V o r m i n g van 3- en 4 - ( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e ((13) en (14)) uit 3en 4 - h a l o g e e n p y r i d i n e n d o o r i n w e r k i n g van t h i o f e n o x i d e
De resultaten van de omzetting van 3-chloor-, 3-broom- en 3-joodpyridine
((2), (3) en (4)) met thiofenoxide, uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.5.1., zijn
vermeld intabel7.
TABEL 7. Inwerking van kaliumthiofenoxide op 3-halogeenpyridinen (5 mmol) in DMSO
(20ml).
Substraat
pyridinederivaten

3-C1 (2)
(2)
3-Br (3)
3-J (4)
(4)

Reactiecondities
molen kaliumthiofenoxide
per mol
substraat

reactietijd
(uur)

4,1
4,0
4,0
4,1
4,0

1,5
24
24
24
1,5

reactietemperatuur
(°Q

onveranderd
substraat

Reactieprodukt
(% berekend op
de hoeveelheid
substraat)
3-(fenylthio)pyridine(13)

120
120
120
120
90

+
+
+

—

+

0-4
26-30
93-97
100
2-6

Beschouwing van dezegegevens leert dat de reacties van genoemde substraten
uitsluitend verlopen volgens het AE-mechanisme en begrijpelijkerwijs moeizaam vanwege de plaats van het halogeen in het ringsysteem. Thiofenoxide kan
dus ook géén 3,4-didehydropyridine (20) vrijmaken uit de betreffende substraten. Opvallend is hier de reactiviteitsvolgorde voor de halogeenatomen :J >
Br > Cl,dus tegengesteld aan diebij reacties metharde nucleofielen. Het zachte
goed polariseerbare thiofenoxide reageert bij voorkeur met halogeenaromaten,
waarin het halogeenatoom eveneens sterkpolariseerbaar is.
De reactievan 3-joodpyridine (4)onder condities vergelijkbaar metde meeste
competitiereacties - dus 1,5 uur reactie op 90°C - geeft slechts 2 - 6 % 3-(fenylthio)pyridine (13), zodat een belangrijke deelname van het AE-proces met thiofenoxide niet te verwachten is. Een reactie uitgevoerd met 4-broompyridine (7)
bij 90°Cgaf volledige omzetting met thiofenoxide binnen 15min,zodat wehier
wel degelijk sterke concurrentie van het AE-proces, met thiofenoxide, met het
EA-proces mogen verwachten.
Tenslotte zij opgemerkt dat de overmaat thiofenol, die resteert na deprotonering van het grootste deel ter vorming van thiofenoxide, in een snelle reactie
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met DMSO omgezet wordt in difenyldisulfide, water en dimethylsulfide (verg.
WALLACE(1964)).

4.3.3. Reactieverloop in zijn afhankelijkheid vande aard enplaats vanhet halogeenatoom inhetsubstraat
Wat 3-broompyridine (3) betreft, in 4.3.1.2. werd reeds geconcludeerd dat de
omzetting van deze stof voor 100% verloopt via 3,4-didehydropyridine (20).
In de proef met te/-?-butoxide en thiofenoxide wordt een verhouding van 3-en
4-gesubstitueerde reactieprodukten gevonden dienadert tot 1:1,een verhouding
die voor de additie aan de drievoudige band van een didehydroverbinding met
een uitgesproken nucleofiele didehydrovanger te verwachten zou zijn, als hier
tenminste van een 'ideale' didehydrovanger sprake is. Dat dit inderdaad het
geval is, werd in 4.3.2.1. en 4.3.2.2. aangetoond: (3) reageert met thiofenoxide
niet volgens een AE-proces, gaat niet in (20) over en 3-(fenylthio)pyridine (13)
is in het milieu stabiel. Dat juist 3-broompyridine (3) het meest regelmatige
verloop in de competitiereactie vertoont, d.w.z. hoge opbrengst aan (fenylthio)pyridinen ((13) en (14)) en een tot 1:1 naderende additieverhouding van dit
zachte nucleofiel aan deextra binding in 3,4-didehydropyridine (20),is begrijpelijk gezien de uitgesproken voorkeur van (3) voor een reactie via (20), die met
grote snelheid verloopt.
Voor 4-broompyridine (7) treedt nu een AE-reactie op naast de omzetting
volgens het EA-mechanisme. Vooral substitutie van grote, sterk polariseerbare
halogeenatomen wordt door thiofenoxide gemakkelijk uitgevoerd en op de
4-plaats is het ringsysteem voldoende geschikt voor AE-reacties, waardoor het
thiofenoxide in staat ishet reactieverloop volgens het EA-mechanisme gedeeltelijk te doorkruisen. Mede doordat (7) veelal als vaste stof (broomwaterstofzure
zout) werd toegevoegd aan het reagens ontstonden schommelingen in de opbrengstpercentages aan (13)en(14).
Bij 3-chloorpyridine (2), een stof die weinig geneigd istoteensnelle omzetting
volgens het EA-mechanisme, maar nog veel minder tot een reactieverloop volgens het AE-mechanisme, vindt de vorming van (20) zo langzaam plaats, dat
relatief meer additie van /erf-butoxide dan van thiofenoxide aan (20) plaatsvindt. Bovendien treden ontledingsreacties van tert-butoxypyridinen en (14) op.
Hierdoor wordt zoveel fórf-butoxide verbruikt dat deconcentratie telaag wordt
voor volledige omzetting van het substraat, zelfs bij verlenging van de reactieduur tot 64uur. Wanneer de reactie bij 120°Cgedurende 1 uur werd uitgevoerd,
werd 36-40% (13) en 13-17% (14) geïsoleerd. Het is moeilijk om uit deze
proeven iets anders op te maken dan dat het hier zeer langzaam verlopende
processen betreft, waarin initieelhet EA-mechanisme gevolgd wordt.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de omzetting van 4-chloorpyridine
(6) in geringe mate volgens het EA-mechanisme verloopt. Is de dehydrochlorering in het 3-isomeer al een langzaam proces, in het 4-derivaat wordt de AEreactie sterk bevorderd t.o.v. genoemd mechanisme door de gunstige positie
voor AE enhetgebruikte,goede nucleofiel.
Bij de joodpyridinen mogen we een meer op dat van de broompyridinen
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gelijkend gedrag verwachten gezien de grotere neiging van de joodverbindingen
tot een reactieverloop volgens het EA-mechanisme. Echter in de reactie van
3-joodpyridine (4) wordt relatief te veel 3-(fenylthio)pyridine (13) gevonden,
hetgeen toch aan een directe substitutie doet denken. Volgens een AE-proces
met thiofenoxide waartoe eenjodiumverbinding meer dan de corresponderende
broomverbinding neigt? Of volgens een radicaalproces, mede gezien het feit
dat ook enigpyridine (22) inhet reactiemengsel werd aangetoond? Verder werd
aangetoond dat (14) ontleedde in betreffende reactie, dit in tegenstelling tot
(13) :opbrengst aan (14) na 15min: 4 1 ^ 5 % ; na 1uur: 38-42% en na 1,5 uur:
32-36%.
Bij de omzetting van 4-joodpyridine (8) treedt zoals verwacht weer deelname
van thiofenoxide ineenrechtstreekse AE-reactie op.
De beide fluorpyridinen ((1) en (5)) tenslotte worden wederom uitsluitend
volgens het AE-mechanisme omgezet, in overeenstemming met onze verwachtingen voor dergelijke substraten, die totaal géén neiging vertonen tot het afsplitsen van fluorwaterstofzuur. De omzetting van (1) en (5) met een hard nucleofiel als tert-bwtox\àt is sterk begunstigd boven die met het zachte thiofenoxide. Dit laatste nucleofiel kan in de reactie van (5) concurreren met tertbutoxidevanwegedegunstige plaatsvooreen AE-reactie.
4.3.4. Invloed van het reactiemedium ophet verloopvan de omzettingen
Voor het effect dat verandering van DMSO in fórf-butylalcohol teweegbrengt
tenaanzien vandereactiviteit van terj-butoxide wordt verwezennaar 3.2.4.3..
TABEL 8. Inwerking vankalium-ter/-butoxide en kaliumthiofenoxide op enige 3-en 4-halogeenpyridinen in45ml /e/-/-butylalcohol bij 160°Cgedurende 12 uur.
Substraat

Reactiecondities

Reactieprodukten (% berekend op de
hoeveelheid substraat)
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De substraten (5)en(7)werden toegevoegd indevorm vanrespectievelijk het zoutzureenhet
broomwaterstofzure zout.
n.b. :Opbrengst werdniet bepaald.
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De resultaten van de competitiereacties van 3-fluor-, 3-broom-, 4-fluor- en
4-broompyridine ((1),(3),(5)en(7))zijn vermeld intabel 8.Dereactieswerden
uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.4.1., door verhitting op 160°C gedurende
12uur.
4.3.4.1. Effect van de vervanging van DMSO door ?e/-/-butylalcohol
Defluorpyridinenreageren evenalsbij deproeven in DMSOuitsluitend volgenshetAE-mechanisme. Indereactievan(1)wordtnaast eenhoge opbrengst
aan 3-to-ï-butoxypyridine (9) en 3-hydroxypyridine (15) wederom een gering
percentage 3-(fenylthio)pyridine (13)gevormd.Indereactievan4-fluorpyridine
(5)isdeselectiviteitvoor/e/7-butoxideinditmediumblijkbaar geringer.
In de omzetting van 3-broompyridine (3) vinden we een duidelijker bewijs
voorhetEA-mechanismedanbij dedoor onsuitgevoerdeproevenzonderthiofenoxide. Over de additieverhouding aan (20) (het lijkt op 1:1) kan hier niets
metzekerheid worden gezegd,daar eenAE-reactie op(3)niet onmogelijk isen
over de stabiliteit van vooral 4-(fenylthio)pyridine (14) geengegevens beschikbaarzijn.
Tenslotte levert 4-broompyridine (7)uitsluitend reactieprodukten die op het
AE-mechanismewijzen.
Deze resultaten samenvattend kan gezegd worden dat bij 3-broompyridine
(3)ookinrerr-butylalcoholhetEA-mechanismeoverheerst.Echterbijdereactie
van4-broompyridine (7)blijft ditmechanismevolledigachterbijhetAE-proces
(verg.deomzettingvan(7)inDMSO).

4.4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

4.4.1. tert-Butoxylering van 3- en 4-halogeenpyridinen in DMSO in aanwezigheid
van kaliumfenoxide
De to-/-butoxyleringen van alle 3-halogeenpyridinen en 4-broompyridine ((l)-(4), (7)) in
DMSO in aanwezigheid van kaliumfenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1.
endeverkregenreactiemengselswerdenopgewerktzoalsbeschrevenin2.1.2.2..Zowelgegevens
ter aanvulling van het algemene voorschrift als afwijkingen daarvan zijn in tabel 5vermeld.
Deomzettingvan4-broompyridine (7)werd uitgevoerd uitgaandevan 1,19 g(7)(5,0mmol;
alshydrobromide), 35,3mmolfórt-butoxide(bereid uit 1,38 gkalium en /erf-butylalcohol) en
1,88 g fenol (20,0 mmol). Verder analoog aan de omzettingen van de 3-halogeenpyridinen.
GLC-analysesvan deetherextracten van dereactiemengsels van deto-z-butoxyleringenvan
((2)-(4) en (7)) in aanwezigheid van kaliumfenoxide werden uitgevoerd met K 126 (180°C,
F 0 (N 2 ) 100 ml/min) voor 3- en 4-fenoxypyridine ((11) en (12)) en onomgezet (2). Relatieve
retentietijden: 2-fenoxypyridine (marker) 1,0; (11)1,1en(12)1,3.K 138(140°C)werdgebruikt
voor analyse van 3-tert-butoxypyridine (9) en onomgezet (1), uit de omzetting van (1) (zie
3.3.1.2.). Met gebruik van K 138 werden ook aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid
van(9)en(10)indeetherextractenvan(3),(4)en(7).
Deopbrengstenzijnvermeldintabel 5;uit(7)werdverkregen:24-28%(11)en25-29%(12).
4.4.2. tert-Butoxylering van 3- en 4-halogeenpyridinen in DMSO in aanwezigheid
van kaliumthiofenoxide
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4.4.2.1. U i t v o e r i n g
Detert-butoxyleringenvan alle 3-en 4-halogeenpyridinen ((l)-(8)) in DMSO in aanwezigheid van kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1. en de verkregen
reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.2.2.. Zowel gegevensteraanvulling
vanhetalgemenevoorschrift alsafwijkingen daarvanzijn intabel 6vermeld.

4.4.2.2. A n a l y s e
GLC-analysesvan deetherextracten van dereactiemengsels van de /ert-butoxyleringen van
(l)-(8) in aanwezigheid van thiofenoxide werden uitgevoerd o.m. op K 200 (195°C, F 0 (N 2 )
65 ml/min) met 2-fenoxypyridine als marker. Als relatieve retentietijden werden gevonden:
2-fenoxypyridine 1,0; 3-(fenylthio)pyridine (13) 2,3 en 4-(fenylthio)pyridine (14)2,5. Ookgebruikt werd K 228 (205°C). K 200 (120°C) werd gebruikt voor analyse van 3- en4-tertbutoxypyridine ((9) en (10)) (zie 3.3.1.2.). Met gebruik van deze kolom werden aanwijzingen
verkregen voor de aanwezigheid van (9)en (10) in de etherextracten afkomstig van (2)-(4) en
(6M8).
Opgemerkt zij hier dat de gaschromatografische scheiding van 3- en 4-(fenylthio)pyridine
((13)en(14)) op de aangegeven kolommen na verloop van tijd zoveel slechter werd, dat overgang op het gebruik van een geheel nieuwe kolom noodzakelijk was. Vernieuwing van de
vulling alléén gaf namelijk een relatief slechter resultaat dan oorspronkelijk werd verkregen.
DLC-analyses van de in water oplosbare produkten uit een aantal reactiemengsels van
/er/-butoxyleringen in aanwezigheid van thiofenoxide werden uitgevoerd op silicagel als stationaire fase en methanol als loopvloeistof (verg. 3.3.1.2., o.m. voor de identificatie). Alléén
4-hydroxypyridine (16) werd geïsoleerd; de opbrengsten zijn vermeld in tabel 6. (Overige
produkten uitreactiesverlopend volgensEA-mechanismen, inaldannietgeringe opbrengsten,
werdennietbepaald).

4.4.2.3. R e a c t i e p r o d u k t e n
3-(Fenylthio)pyridine (13).Synthese doorfó«-butoxyleringvan 3-chloorpyridine(2)in aanwezigheid van thiofenoxide. Gescheiden met preparatieve DLC opsilicagel alsstationaire fase
en benzeen/ethylacetaat (1:1) als loopvloeistof. Rt-waarde: 0,70. Verder opwerking volgens
2.1.1.2.. Het IR-spectrum was identiek met dat van een authentiek preparaat (bereid onder
omstandigheden waarbij alleeneenAE-procesopkontreden).
4-(Fenylthio)pyridine (14). Synthese,scheidingenisolatiealsvoor(13). Rf-waarde:0,53.Het
IR-spectrum wasidentiekmetdatvaneenauthentiek preparaat.
Pyridine(22). Synthese door tert-butoxylering in aanwezigheid van thiofenoxide van uitsluitend 3-en4-joodpyridine ((4)en (8)).Identificatie vond plaats op grond van overeenstemming van retentietijd bij gebruik van K 200F (110°C) met die van een authentiek preparaat
(zieook 3.3.1.3.).
Onomgezet uitgangsmateriaal in het etherextract van het reactiemengsel van 3-chloorpyridine (2) werd afgescheiden met GLC op K 200F (110°C). Het massaspectrum bevestigde de
structuur vandeafgescheiden vloeistof.

4.4.3. tert-Butoxylering van3- en 4-fluor- en -broompyridine in tert-butylalcohol
inaanwezigheidvan kaliumthiofenoxide
De ter?-butoxyleringen van 3- en 4-fluor- en -broompyridine ((1), (5), (3) en (7)) in tertbutylalcohol en in aanwezigheid van kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven
in 2.1.4.1. en de verkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.4.2..
Zowel gegevens ter aanvulling van het algemene voorschrift als afwijkingen daarvan zijn in
tabel8vermeld.
GLC-analyses van deetherextracten van dereactiemengsels van deto-/-butoxyleringenvan
(1),(3),(5)en(7)inaanwezigheidvanthiofenoxide werdenuitgevoerd zoalsin4.4.2.2.vermeld.
Deopbrengstenzijnintabel 8vermeld.
DLC-analyses van de in water oplosbare reactieprodukten vandetert-butoxyleringvan (3)
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inaanwezigheid van thiofenoxide werd uitgevoerd opsilicagelalsstationaire faseen methanol
als loopvloeistof (verg. 3.3.1.2.). Geïsoleerd werd 4-hydroxypyridine (16). Uit de waterlagen
van (1)en (5) werd eveneens (16) geïsoleerd, nu echter volgens het voorschrift in 2.1.3.2. vermeld. Het geïsoleerde, ruwe (16) werd opgekookt met chloroform ter verwijdering van silicagel.Deopbrengstenaan(16)zijnvermeldintabel8.
4.4.4. Inwerking van kaliumthiofenoxide in DMSO op 3- en 4-halogeenpyridinen
De reacties van 3-chloor-, 3-broom-, 3-jood- en 4-broompyridine ((2), (3), (4) en (7)) in
DMSO met kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.5.1. en de verkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.5.2.. Zowel gegevens ter
aanvullingvanhetalgemenevoorschrift alsafwijkingen daarvanzijnintabel7vermeld.
De omzetting van (7) met thiofenoxide in DMSO werd uitgevoerd met 2,40 g (7) (10,1
mmol; als hydrobromide), 38,8 mmol ter/-butoxide (bereid uit 1,52 g kalium en tot-butylalcohol)en 5,0gthiofenol (45,4mmol). De reactie werd uitgevoerd in 40mlDMSO gedurende
15minop90°C.
GLC-analyses van de etherextracten van de reactiemengsels van de inwerking van kaliumthiofenoxide op (2), (3),(4) en (7) werden uitgevoerd zoals in 4.4.2.2. vermeld. Ook K 200F
(220°C)werd gebruikt. De opbrengsten aan 3-(fenylthio)pyridine (13)zijn vermeld in tabel 7.
Deopbrengst aan4-(fenylthio)pyridine (14)uit(7)bedroeg ~ 100%.
4.4.5. Stabiliteit van de reactieprodukten in DMSO
4.4.5.1. S t a b i l i t e i t v a n 3 - e n 4 - f e n o x y p y r i d i n e ((11) e n (12))
Inwerking van kalium-ter?-butoxide op (11) en (12) in DMSO werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.1.1. en de reactiemengsels werdenopgewerkt zoalsbeschreven in2.1.1.2..Molaire hoeveelheden substraat:fór?-butoxidewaren in de omzettingen van (11) 3,0:4,4 en (12)
2,9:4,9.Dereactieswerdenuitgevoerdin40mlDMSOgedurende 15minop90°C.
GLC-analyses van de reactiemengsels van de inwerking van tert-butoxide op (11) en (12)
werden uitgevoerd zoals in 4.4.2.2. beschreven. De opbrengsten bedroegen: 78-82% (11) en
56-60%(12).

4.4.5.2. Stabiliteit van 3- en 4-/e/-?-butoxypyridine ((9) en (10)) en
van 3-en 4-(fenylthio)pyridine ((13)en (14))
Inwerking van kalium-tert-butoxide en kaliumthiofenoxide op (9), (10), (13) en (14) in
DMSO werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1. en dereactiemengsels werden opgewerkt
zoals beschreven in 2.1.2.2.. Molaire hoeveelheden substraat :kalium-tert-butoxide:thiofenol
waren in de omzettingen van (9) 5,0:27,4:20,0; (10) 5,0:26,9:20,0; (13) 5,1.30,4:20,0 en
(14) 5,0:27,1 :20,0. De reacties werden uitgevoerd in 22,5 ml DMSO gedurende 1,5 uur op
90°C.
GLC-analyses van de reactiemengsels van de inwerking van ?e/-?-butoxide en thiofenoxide
op (9),(10),(13)en (14) werden uitgevoerd zoals in 4.4.2.2. vermeld. De opbrengsten bedroegen:77-81%(9);59-63% (10);100%(13)en 71-75%(14).Uit(14) werd enig (10) gevormd.
DLC-analysesvan dein water oplosbare reactieprodukten uit omzettingen van (10)en(14)
verkregen, werden uitgevoerd op silicagel als stationaire fase en methanol als loopvloeistof
(verg.3.3.1.2.).Deopbrengsten aan(16)bedroegen:31-34%uit(10)en 10-14%uit(14).

4.4.6. Synthese van de uitgangs- en

referentieverbindingen

4.4.6.1. S y n t h e s e v a n d e u i t g a n g s v e r b i n d i n g e n
Desynthesenvanalle3-en4-halogeenpyridinen zijnvermeld in3.3.6.1..
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4.4.6.2. Synthese van de referentieverbindingen
Desynthesenvan3- en 4-tert-butoxypyridine((9) en(10))zijnvermeldin3.3.6.2..
3-Fenoxypyridine (11) werd bereid uit 3-joodpyridine (RENSHAW en CONN, 1937). Kpt.:
138-139°C/13mm.Smpt.pikraat: 128-130°C(uitethanol).
4-Fenoxypyridine (12) werd bereiduit4-pyridylpyridiniumchloride-hydrochloride (KOENIGS
enGREiNER,1931).Kpt.: 140-142°C/14mm.Smpt.pikraat: 170-172°C(uitethanol).
3-(Fenylthio)pyridine (13) werd bereid door verwarming van 1,2 g 3-broompyridine (3)
(7,6mmol), 10,9mmol natriumethoxide (bereid uit 0,25gnatrium en 15ml absolute ethanol;
de overmaat ethanol werd niet afgedampt), 3,75 ml thiofenol en enig koperpoeder in een
cariusbuis gedurende 15uur op 180°C. Het reactiemengsel werd verdund met water en geëxtraheerd met ether. De etherische oplossing werd geschud met verdund zoutzuur, waarbij
difenyldisulfide in de etherlaag achterbleef. De zure waterlaag werd basisch gemaakt en
geëxtraheerd met ether. Opwerking leverde een olie, die werd gedestilleerd onder vacuum.
Kpt.: 102,5-103,5°C/0,25 mm; nD20 1,634. Opbrengst: 20% (13). Smpt. pikraat: 128-129°C
(uitethanol).
(Veel hogere opbrengsten worden verkregen bij inwerking van kaliumthiofenoxide op bijv.
(3) of (4) in DMSO zoals vermeld in tabel 7. Beide omzettingen verlopen sneller en bij lagere
temperatuur).
4-(Fenylthio)pyridine (14) werd bereid volgens het voorschrift zoalsbeschreven in2.1.5.1..
De reactie werd uitgevoerd met 9,97 g 4-broompyridine (7) (41,0 mmol; als hydrobromide),
156,0 mmol /ert-butoxide (bereid uit 6,1 g kalium ente/-/-butylalcohol)en 17,6 g thiofenol
(160,0 mmol) in 160ml DMSO gedurende 15min op 90°C. De opwerking werd uitgevoerd
zoals voor (13) werd beschreven. Verkregen werd een olie, die werd gedestilleerd onder vacuum. Kpt.: 126,0-127,0°C/1,2 mm; nD20 1,637. Opbrengst: 75%(14). Smpt. pikraat: 166168°C(uitethanol).
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5. I N W E R K I N G VAN K A L I U M - J ^ A J - B U T O X I D E
OP 2 - H A L O G E E N P Y R I D I N E N

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken, die zijn verkregen in een
onderzoek naar de inwerking van kalium-terf-butoxide op 2-halogeenpyridinen
in DMSO. Deze zullen wederom vergeleken worden met de uitkomsten, verkregenbijinwerkingvankalium-fert-butoxide in terf-butylalcohol op genoemde
substraten.
5.1. RESULTATEN

De resultaten van de fó/-?-butoxyleringsreacties met 2-halogeenpyridinen bij
90°C in DMSO zijn samengevat in tabel 9. De reacties werden uitgevoerd volgensdewerkwijze beschreven in2.1.1.1..

5.2. DISCUSSIE

5.2.1. Algemene opmerkingen
Beschouwing van tabel 9 leert dat er ook nu een opvallend verschil optreedt
tussen 2-fluorpyridine (1) en de overige 2-halogeenpyridinen ((2)-(4)) in hun
gedrag t.o.v. tert-butoxide in DMSO. Bij geen dezer reacties vindt ortho-cinesubstitutie plaats; het verschil bestaat echter daarin, dat uit 2-fluorpyridine (1),
behalve 2-ter/-butoxypyridine (5) en 2-hydroxypyridine (6) geen nevenprodukTABEL 9. Inwerking van kalium-terf-butoxide op 2-halogeenpyridinen in DMSO (40 ml) op
90°Cgedurende 0,25 uur.
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ten zoals 2-(methylthio)pyridine (7),2-hydroxy-4-methylpyridine (8)en 2-hydroxy-6-methylpyridine (9) worden gevormd. Bij de bespreking van het verband tussen reactieverloop enaard vanhethalogeenatoom zalopditfeit nader
worden ingegaan.
Hoewel de2-halogeenpyridinen uitsluitend 2-gesubstitueerde pyridinederivaten leveren, waaronder debeide digesubstitueerde derivaten (8)en(9), mag niet
zonder meer geconcludeerd worden dat hier alléén sprake is van een reactieverloopvolgens het AE-mechanisme.
Van het ANRORS-mechanisme (additie Micleofiel Ring Opening Ring
-Sluiting)kan hier natuurlijk geen sprake zijn.
Dit mechanisme treedt opbijv. bijdereactie van4-broom-6-feny!pyrimidine metkaliumamideinvloeibareammoniak, waarbij 4-amino-6-fenylpyrimidine wordt gevormd. Uitvoering
van deze aminering met uitgangsmateriaal dat een hoger percentage 15N bevatte, gevolgd
door omzetting vande verkregen aminoverbinding in het overeenkomstige broomderivaat,
leverde eenbroomverbinding meteenlager I5N-gehalte dandatvanhet substraat. Hieruit
werd besloten toteenmechanisme, waarbij hetamide-ion zich aan C2 hecht, dering opengaat
en zich daarna weer sluit, waarbij deniet met l5 N verrijkte stikstof van hetaanC2 gebonden
amino-ion indering treedt onder vorming van heteindprodukt (DE VALKenVANDER PLAS,
1971).

Een dergelijk mechanisme kan hier natuurlijk niet gevolgd worden bij de
vorming van(5)en(6). Welzouzich eente/-?-butoxide-ionaanC 6 van2-halogeenpyridinen kunnen hechten endering kunnen opengaan, maar eendaaropvolgende ringsluiting onder vorming vaneenpyridinederivaat isniet mogelijk.
Door aanval vanhetmethylsulfinylcarbanion zoualdus (o-aminofenyl)methylsulfoxide kunnen ontstaan, maar deze verbinding isinhetreactiemengsel niet
aangetoond. Bij aminering van 2-broompyridine (3) treedt het ANRORSmechanismeoverigensooknietop (DEN HERTOGe.a., 1974).
Evenmin wordt gedacht aaneenEA-proces via2,3-,2,4-, 2,5-of 2,6-didehydropyridine. Als een der drie eerstgenoemde verbindingen als intermediair
optrad zoudoor additie aandeextra binding toch wel enig 3- of 4-tert-butoxypyridine moeten zijn gevormd, maar geen vandeze beide verbindingen is aangetoond. Een substitutie via 2,6-didehydropyridine, die alleen tot een a-tertbutoxypyridinezouleidenwordt uitgesloten op grond van stabiliteitsberekeningen aandeverschillende didehydropyridinen uitgevoerd, welke erop wijzen dat
dit intermediair het minst stabiel is van de zes mogelijke didehydropyridinen
(ADAM e.a., 1969) eninhetgeval, waar deze verbinding ooit als intermediair is
voorgesteld, de aminering van 2-halogeenpyridinen met lithiumpiperidide
(KAUFFMANN, 1965), bleken andere omzettingen plaats te vinden (VANDER
LANS e.a., 1971; VANDER LANS, diss. 1973). In hoofdstuk 6 worden proeven

beschreven met een didehydrovanger, waaruit blijkt, dat een EA-proces onwaarschijnlijk is.
Dan resteert behalve een reactieverloop volgens het AE-mechanisme via
adduct (10)hetAEa-mechanismeviaadduct (11)(zieschema 5.1.).
Uit degegevens vantabel 9ishetniet mogelijk uitte maken ofenin welke
mate het laatstgenoemde mechanisme naast het normale AE-proces eenrol
speelt.
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/^N\OC(CH3)3
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(U-U)
(CH 3 )3CO^^- N ^

'©
Schema 5.1.

In de hieropvolgende paragrafen zal achtereenvolgens ingegaan worden op
de vormingswijze van hoofd- en bijprodukten (5.2.2.) en wederom op het verband tussen het reactiepatroon en de aard van het halogeenatoom in het substraat (5.2.3.) en de invloed van het reactiemedium op het verloop van de reacties(5.2.4.).
5.2.2. Vormingswijzevanhoofd- enbijprodukten
5.2.2.1. V o r m i n g van 2 - ? e r / - b u t o x y p y r i d i n e (5)
De vorming van (5) kan verklaard worden op basis van de in schema 5.1.
weergegeven mechanismen. Behandeling van (5) onder standaardcondities (zie
2.1.1.1.) leverde ruim 80% uitgangsmateriaal terug, zodat (5) de meest stabiele
verbinding van dedrieisomere mono-?e/'?-butoxypyridinenis.
5.2.2.2. V o r m i n g van 2 - h y d r o x y p y r i d i n e (6)
Aangenomen wordt dat (6) in de ter/-butoxyleringsreacties ontstaat door
ontleding van (5) en eventueel van de adducten (10) en (11). Behandeling van
2-broompyridine (3) met kaliumhydroxide onder standaardcondities (zie 2.1.
1.1.) leverde nl. 94-98% onveranderd substraat terug, zodat sporen kaliumhydroxide, ongetwijfeld aanwezig in het reactiemedium, geen enkele bijdrage
leveren aan de vorming van (6). Daar verder behandeling van 2-?m-butoxypyridine (5) met /er?-butoxide slechts geringe ontleding geeft (zie 5.2.2.1.), moet
afbraak van de ?er?-butoxygroep in een eerder stadium dan in het eindprodukt
(5) opgetreden zijn, dus reeds in (10) en (11). In paragraaf 5.2.4.2. zal hierop
nader worden ingegaan.
5.2.2.3. V o r m i n g van 2 - ( m e t h y l t h i o ) p y r i d i n e (7)
De vorming van (7) kan in principe evenals die van (5) verklaard worden
volgens een AE-mechanisme. Opmerkelijk is dat een reactieprodukt ontstaan
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door inwerking van thiomethoxide alléén op 2-halogeenpyridinen - uitgezonderd 2-fluorpyridine - en niet op 3-en 4-halogeenpyridinen in redelijke hoeveelheid kan worden geïsoleerd. De concentratie aan thiomethoxide is bij de tertbutoxyleringen van de 2-halogeenverbindingen blijkbaar voldoende om met
succes te kunnen concurreren met de andere aanwezige nucleofielen in het
medium.
5.2.2.4. V o r m i n g van de g e m e t h y l e e r d e 2 - h y d r o x y p y r i d i n e n ((8) en
(9))
Een eerste voorbeeld van de rol die het methylsulfinylcarbanion kan spelen
in het verloop van de ?erf-butoxyleringsreacties kwam in ons onderzoek tot
uiting in de vorming van 2-hydroxy-4-methylpyridine (8) en 2-hydroxy-6methylpyridine (9).
Voor het verloop van de methyleringsreactie wordt een mechanisme voorgesteld, uitgewerkt o.a. door NOZAKI e.a. (1966).
NOZAKI e.a. vonden dat behandeling van een groot aantal aromaten (zonder halogeensubstituent overigens) met methylsulfinylcarbanion in DMSO resulteerde in de vorming van de
overeenkomstige methylderivaten (zie 1.1.2.3.2. onder b). Zo leverde fenantreen (12) het
9-methylfenantreen (13). Door uitvoering van de reactie met 9-deuterofenantreen kon een
beeldgevormd wordenvanhetreactieverloop(zieschema5.2.).
Hetgevormde9-methylfenantreen (13)had ruwweg50%verlagingvanhetdeuteriumgehalte
ondergaan bij een totale opbrengst van 87%,zodat route Bals dejuiste beschrijving van het
reactieverloop werd aangenomen.

CH3(CH2D)

H H

Schema 5.2.
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Het in schema 5.2. weergegeven mechanisme wordt op de terf-butoxylering
van2-halogeenpyridinentoepasbaar geacht opgrond vanhetvolgende.
Inwerking van terf-butoxide in DMSO op halogeennaftalenen, uitgezonderd
de fluorderivaten, leverde naast de vorming van naftaleen de methylderivaten
1- en 2-methylnaftaleen en 1,2-dimethylnaftaleen (BRADSHAW e.a., 1971). De
methylering werd voorgesteld te verlopen volgens een aanval van het methylsulfinylcarbanion op naftaleen als initieel proces. Dus géén additie van methylsulfinylcarbanion aan 1,2-didehydronaftaleen alsinleidende stap.
Verder zijn vele voorbeelden bekend van de additie van een carbanion aan
halogeenaza-aromaten, waarbij het halogeen tijdens de reactie niet uittreedt
(voorbeeld: vorming van 3,3'-difluor-4,4'-bipyridine en 3,3'-difluor-2,4'-bipyridine uit 3-fluorpyridine bij behandeling met kaliumamide in vloeibare ammoniak (MARTENSe.a., 1964; MARTENS,diss. 1966)).
Bij het opstellen van een mechanisme voor de vorming van de gemethyleerde
2-hydroxypyridinen (8) en (9) moet verder met de volgende waarnemingen
rekeninggehoudenworden:
1. Daar bij de tert-butoxylering van 2-fluorpyridine (1) wel 20% 2-hydroxypyridine (6) wordt gevormd naast 70%2-/m-butoxypyridine (5), maar geen
methylderivaten, kan geconcludeerd worden dat de methyleringsreactie niet na,
maar voor de substitutie van het halogeenatoom door tert-butoxide moet
plaatsvinden.
2. Bij nauwkeurige analyse van het uit 2-broompyridine (3) gevormde reactiemengsel konden nagenoeg geen 2-broom-4-methyl- of 2-broom-6-methylpyridine, noch overeenkomstige gemethyleerde terf-butoxyderivaten worden
aangetoond. In een oriënterend experiment werd uit 2-broom-4-methylpyridine
onder standaardcondities (zie 2.1.1.1., reactietijd 0,5 uur) daarentegen ~ 15%
2-terf-butoxy-4-methylpyridine verkregen. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de methyleringsreactie waarschijnlijk nog niet voltooid is,
voordat substitutie van hethalogeenatoom plaatsvindt.
Op grond van de genoemde argumenten wordt nu het in schema 5.3.weergegeven mechanisme als voorbeeld voor de vorming van hydroxymethylpyridinen
voorgesteld.
Verdere steun voor hetgegeven mechanisme kan gevonden worden in de door
ons aangetoonde vorming van een gemethyleerd hydroxychinoline bij behandeling van 2-broomchinoline met tert-butoxide onder de gebruikelijke condities.
Dat gemethyleerde hydroxypyridinen niet konden worden aangetoond in de
reactiemengsels verkregen bij de /erf-butoxylering van 3- en 4-halogeenpyridinenisbegrijpelijk daar indezegevallen devorming van tert-butoxy- en hydroxypyridinen relatief sneller verloopt.
Het verlopen van de methyleringsreacties heeft tot gevolg dat methaansulfenaat (CH3SO~) in grotere hoeveelheden vrijkomt, dan bij thermische ontleding van het methylsulfinylcarbanion het geval is. Ontleding daarvan levert
naast methaansulfinaat (CH 3 S0 2 ~) het thiomethoxide in dusdanige hoeveelheden dat concurrentie met andere nucleofielen mogelijk blijkt, gezien de vorming
van ~ 5% 2-(methylthio)pyridine (7) uit de substraten (2)-(4). Het ontbreken
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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van aantoonbarehoeveelheden (methylthio)pyridinen bijde omzettingvan 3-en
4-halogeenpyridineniseen aanwijzing datgéén methyleringis opgetreden.
5.2.3. Reactieverloop in zijn afhankelijkheid vande aard vanhet halogeenatoom
inhetsubstraat
In paragraaf 5.2.1. werden een tweetal mechanismen, al dan niet naast elkaar
verlopend, geopperd als verklaring voor de reacties van 2-halogeenpyridinen
met fórf-butoxide in DMSO. Ingaande op de afhankelijkheid van het reactieverloop van de aard van het halogeenatoom, moet o.i. de terf-butoxylering van
2-fluorpyridine (1)volgens het AE-mechanisme verlopen. Immers uit hoofdstuk
3 is bekend dat 3- en 4-fluorpyridine met ?er?-butoxide uitsluitend volgens dit
mechanisme worden omgezet in de overeenkomstige ?e/7-butoxypyridinen en
de daaruit gevormde hydroxypyridinen en tevens dat de omzetting van 3-fluorpyridine met een redelijke snelheid verloopt, in ieder geval sneller dan die van
3-chloorpyridine, dat grotendeels volgens het EA-mechanisme reageert. Daar
de 2-plaats geschikter is voor een AE-reactie dan de 3-plaats, kan aangenomen
worden dat (1) in de ?er/-butoxyleringsreactie volledig reageert volgens het
AE-mechanisme. Deze hypothese wordt gesteund door het gedrag van 2-halogeenpyridinen met lithiumpiperidide en piperidine in ether. Terwijl dezebase in
2-broompyridine (3)hoofdzakelijk opC 6 aanvalt getuigedevormingvan stereoisomere l-cyaan-4-piperidino-l,3-butadiënen, 8-cyaanchinoline en veel teerachtig materiaal, naast een weinig 2-piperidinopyridine (VAN DER LANS, diss.
1973; VAN DER LANS en DEN HERTOG, 1973) gaat 2-fluorpyridine (1) echter in
hoge opbrengst (tot 97%!)volgens het AE-mechanisme in 2-piperidinopyridine
over (KAUFFMANNen BOETTCHER, 1962).
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Verder wordt aangenomen dat de voorkeur van fluorpyridinen tot reactie
met harde nucleofielen zoals duidelijk wordt geïllustreerd in de competitiereacties vermeld in hoofdstuk 4, de oorzaak is voor het volledig achterwege blijven
van de vorming van 2-(methylthio)pyridine (7) èn van de methylering door het
methylsulfinylcarbanion.
De andere 2-halogeenpyridinen ((2),(3)en (4))volgen waarschijnlijk dezelfde
reactiemechanismen gezien de identieke samenstelling van de reactiemengsels.
In tegenstelling tot de ter/-butoxylering van2-fiuorpyridine (1)gevende reacties
van deze halogeenpyridinen mengsels, bij de opwerking waarvan, vooral bij
aanzuren tot pH < 7, enige teervorming werd waargenomen. De rendementen
aan gedefinieerde produkten zijn lager;2-joodpyridine (4)geeft delaagste totale
opbrengst, maar erwerdgeenpyridine aangetoond.
Of bij de omzetting van (2), (3) en (4) met ?e/-?-butoxide sprake is van een
reactieverloop volgens het AEa-mechanisme kon niet worden uitgemaakt. De
daarbij als nevenproces optredende ringopening tot butadiëenderivaten zou een
verklaring kunnen gevenvoor de onvolledige stofbalansen en de geconstateerde
teervorming.
Dat in de reacties van (2),(3)en (4)concurrentie van methylsulfinylcarbanion
en vooral van thiomethoxide met tert-butoxide kan optreden is in overeenstemming met de aard van de halogeenatomen in deze substraten. Immers verwacht
mag worden dat de snelheid voor nucleofiele substitutie met het harde nucleofiel ter?-butoxide op deze geactiveerde aromaten afneemt in de volgorde: F >
Cl > Br > J, terwijl de substitutie met grotere, polariseerbare anionen in de
regel beter gaat in omgekeerde volgorde (verg. onder meer met de reacties van
kaliumthiofenoxide vermeld inhoofdstuk 4en6).
5.2.4. Invloedvanhet reactiemedium ophet verloopvan dereacties
Ook uitgaande van de 2-halogeenpyridinen werd onderzocht wat het effect
zou zijn van vervanging van het oplosmiddel DMSO door fór?-butylalcohol op
het verloopvande omzettingen.
De resultaten van de férf-butoxyleringsreacties met genoemde substraten zijn
samengebracht in tabel 10. De reacties werden uitgevoerd zoals beschreven is
in2.1.3.1..
TABEL 10. Inwerking van kalium-ter?-butoxide (30mmol) op 2-halogeenpyridinen (10mmol)
in /erf-butylalcohol (45ml) op 120°C gedurende 12 uur.
Substraat
pyridinederivaten
2-F (1)
2-C1 (2)
2-Br (3)
2-J (4)

Reactieprodukten (%berekend
op de hoeveelheid substraat)
onveranderd
substraat

2-/er/-butoxypyridine (5)

_
31-35
25-29
38-42

81-85
48-52
50-54
30-34

2-hydroxypyridine (6)
11-15
14-18
13-17
16-20"

" Het geïsoleerde 2-hydroxypyridine (6) bleek onzuiver.
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TABEL 11. Inwerkingvankalium-terf-butoxideen/ofkaliumhydroxideop2-fluor-en2-broompyridine ((1) en (3)) (10 mmol) in tert-butylalcohol (45ml) op 120°C gedurende 12uur.
Substraat
pyridinederivaten

2-F (1)
2-Br (3)
2-Br (3)

Reactiecondities

Reactieprodukten
(%berekend op dehoeveelheid substraat)

molenkalium- molenkalium- onveranderd
?er/-butoxide hydroxide
substraat
permol
permol
2-terf-butoxy- 2-hydroxysubstraat
substraat
pyridine(5)
pyridine(6)

3,0

3,0
3,1
3,0

30-34

-

2-6
0-2
3-6

83-87
58-62
84-88

Teneindena tegaan ofsporen kaliumhydroxide enigeinvloed zouden hebben
uitgeoefend op de omzettingen van de 2-halogeenpyridinen werden 2-fluor- en
2-broompyridine ((1) en (3)) behandeld met hydroxide alléén of in combinatie
met te/7-butoxide. De resultaten van deze reacties zijn vermeld in tabel 11. De
uitvoering geschiedde eveneensvolgens dewerkwijze in2.1.3.1. beschreven.
5.2.4.1. A l g e m e n e o p m e r k i n g e n
Ter verklaring van de resultaten van de reacties van 2-halogeenpyridinen met
te/7-butoxide of hydroxide in terf-butylalcohol, bestaat geen behoefte tot de
aanname van een ander dan het AE-mechanisme voor de vorming van de verkregen reactieprodukten. De substraten verschillen alleen in de snelheid van
hun reacties met basen en vertonen wat betreft hun omzettingssnelheden als
functie van het halogeenatoom het normale patroon voor AE-reacties van
hardenucleofielen metgeactiveerde halogeenaromaten.
5.2.4.2. V o r m i n g van 2 - h y d r o x y p y r i d i n e (6)
Een rechtstreekse vorming van (6) door inwerking van sporen kaliumhydroxide, die in het /ef?-butoxyleringsreagens aanwezig kunnen zijn, kan niet uitgesloten worden, daar deze base, wanneer alleen aanwezig, bij benadering even
snel reageert met bijv. 2-broompyridine (3) als het /er/-butoxide. De gevonden
percentages aan (6)lijken onstehoog omaldusverklaard te worden.
Behandeling van 2-?erf-butoxypyridine (5)met zowel fer/-butoxide als hydroxide onder standaardcondities (zie 2.1.3.1.) gaf géén ontleding onder vorming
van (6).Dit betekent dat bij de omzetting van de2-halogeenpyridinen met tertbutoxideeen ander ontledingsmechanisme optreedt, dat sterk afhankelijk isvan
de aard van het halogeenatoom. Voorgesteld wordt dat de afbraak van de tertbutoxygroep reeds plaatsvindt in het adduct (14), zoals aangegeven in schema
5.4..
Ontleding van (14) door base lijkt voor de grotere halogeenatomen op sterische gronden een aantrekkelijk proces, waarbij de C-X bandbreuk het moeilijkst verloopt bij het fluoratoom. Een andere mogelijkheid is wellicht de door
het ringstikstofatoom geïnitieerde isobuteenafsplitsing, die bij fluor dan voor
een lager percentage op zou treden als gevolgvan de lagere elektronendichtheid
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ophetstikstofatoom door degrotere inductief zuigende werkingvanhet fluoratoom.
5.2.4.3. Effect van de vervanging DMSO door ?er?-butylalcohol
Daar bijdereactiesvande2-halogeenpyridinenmet tert-butoxideinDMSO
al weinig ofgeen waarde wordt toegekend aaneenreactieverloop andersdan
volgens AE-mechanismen isteverwachten datinte/-?-butylalcoholditmechanismeuitsluitendzaloptreden.
5.2.4.4. Betekenis van rerf-butoxylering voor synthesen
Dehogeopbrengsten aan 2-ter?-butoxypyridine(5)endegemakkelijke scheidingvanhetenige bijprodukt (2-hydroxypyridine (6)) makendefe/7-butoxyleringsreacties van2-halogeenpyridinen toteengeschikte syntheseroute voor(5).
Dit geldt eveneens voor een aantal gesubstitueerde 2-halogeenpyridinen.De
?e/-?-butoxyleringinDMSO wordt bijvoorkeur uitgevoerd met 2-fluorpyridine
(1)alssubstraat. Goede opbrengsten aan(5)werden ookverkregen bijomzetting van2-broompyridine (3)metvast kalium-tert-butoxide en tevens bij behandeling met ?er?-butoxide in THFdoor verwarming op 100°C gedurende
12uur;uitdelaatstereactiewerd61-65%(5)verkregen.

5.3. EXPERIMENTEELGEDEELTE

5.3.1. tert-Butoxylering van2-halogeenpyridinen in DMSO
5.3.1.1. U i t v o e r i n g
De tert-butoxyleringen vanalle 2-halogeenpyridinen ((1M4)) werden uitgevoerd zoalsbeschreven in 2.1.1.1. en de verkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in
2.1.1.2.. Zowel gegevens teraanvulling vanhetalgemene voorschrift alsafwijkingen daarvan
zijnintabel9vermeld.

5.3.1.2. Gaschromatografische analyse
GLC-analysesvandeetherextracten vandereactiemengsels vandeto-z-butoxyleringenvan
2-fluor-,2-chloor-,2-broom-en2-joodpyridine ((l)-{4))werdenuitgevoerd opK200F(140°C)
met 2-chloorpyridine (2) als marker. Relatieve retentietijden: (2) 1,0;2-tert-butoxypyridine
(5)0,4en2-(methylthio)pyridine (7)2,0.OokgebruiktwerdK200(90°C).
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GLC-analyses vandeinwater oplosbare reactieprodukten vandeto-Nbutoxyleringenvan
(l)-(4)werdenallenuitgevoerd opK200F(210°C)met2-fenoxypyridine alsmarker. Relatieve
retentietijden: 2-fenoxypyridine 1,0; 2-hydroxy-6-methylpyridine (9)1,5; 2-hydroxypyridine
(6)1,6en2-hydroxy-4-methylpyridine (8)2,5.Deopbrengstenzijnvermeldintabel9.

5.3.1.3. Reactieprodukten
2-tert-Butoxypyridine (5). Synthese door to"/-butoxyleringvan2-broompyridine (3). AfgescheidendoorpreparatieveGLCmetK137(140°C).Vloeistof,nD201,487.
Identificatie o.m. door PMR-spectrum (CC14):87,97,dd,1H,J6,5 = 4,5enJ 5 , 4 = 1,5 cps
(H 6 );§7,37, m,1H,J4,6 = 1,5, J4,3 = 6,5enJ 4 , 5 = 6,5cps(H 4 );8 6,65,t, 1H,J5A = 6,5en
J5,6 = 4,5cps(H 5 );S6,52,d,1H,J 3 , 4 = 6,5cps(H 3 )en81,55,s,9H(to-/-butylgroe'p).
2-(Methylthio)pyridine(7). Synthese enisolatie alsvan(5). Vloeistof, nD20 1,590. Identificatie: PMR-enIR-spectrawarenidentiekmetdievaneenauthentiek preparaat.
2-Hydroxypyridine(6). Synthese alsvan(5). Afgescheiden door GLCopK 200(200°C).
PMR-spectrum wasidentiek met dat vaneenauthentiek preparaat. Het massaspectrum bevestigde destructuur van(6). Behalve pieken metm/e95enm/e67afkomstig van(6),waren
tweekleinepieken aanwezig metm/e 109enm/e 80;dezeverontreiniging werd geïdentificeerd
als 2-hydroxy-6-methylpyridine (9).Uit het PMR-spectrum van (6)werd een zwakke aanwijzingvoor(9)verkregen.Deretentietijd van(6)opK200F(210°C)wasidentiekmetdievan
eenauthentiek preparaat.
2-Hydroxy-4-methylpyridine (8). Synthese alsvan(5).Afgescheiden door GLCop K200
(215°C). Massaspectrum: m/e109(M),m/e81enm/e 80(M-HCO). Erwaseengeringe hoeveelheid 2-hydroxypyridine aanwezig (m/e95). (Hetmassaspectrum vanzuiver (8)geeft de
volgende piekenmetm/e 109(M),m/e94(M-CH3),m/e 81enm/e 80(M-HCO)).Deretentietijd van(8)opdegenoemde GLC kolom was identiek metdievaneenauthentiek preparaat.
2-Hydroxy-6-methylpyridine (9). Synthese alsvan(5).Afgescheiden door GLCopK200
(200°C),alsverontreiniging van2-hydroxypyridine (6),waarvan hetniet afdoende tescheiden
is. Deretentietijd van(9) opgenoemde GLC kolom wasidentiek metdievaneenauthentiek
preparaat. (Het massaspectrum van zuiver (9)geeft hetzelfde afbraakpatroon alsdatvan (8)).
(DLC-scheiding op silicagel met benzeen/methanol (1:1) als loopvloeistof gaf slechtere
resultaten voor descheiding van(6), (8)en(9)dandeGLC-scheiding, zeker watbetreft de
scheidingvan (6)en(8). Rr-waardenvandezuiverestoffen bedroegen ingenoemde loopvloeistof:0,67(6),0,69(8)en0,71 (9)).

5.3.2. tert-Butoxy'lering van2-halogeenpyridinenintert-butylalcohol
Deto"/-butoxyleringenvanalle 2-halogeenpyridinen ((l)-(4)) werden uitgevoerd zoalsbeschreven in 2.1.3.1. en deverkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in
2.1.3.2.. Zowel gegevens teraanvulling vanhetalgemene voorschrift alsafwijkingen daarvan
zijnintabel 10vermeld.
GLC-analyses van deetherextracten vande reactiemengsels vandeto-/-butoxyleringenvan
2-fluor-, 2-chloor-,2-broom- en2-joodpyridine (0M4)) werden uitgevoerd opK 200(120°C)
met (2)of(3)alsmarker. Relatieveretentietijden: (5)0,4;(2) 1,0;(3)2,0;(4)4,2.Deopbrengstenzijnvermeldintabel10.
Het inwater oplosbarereactieprodukt 2-hydroxypyridine (6),gevormd inde ter/-butoxyleringen van(l)-(4) in tert-butylalcohol, werd geïsoleerd volgens hetvoorschrift in2.1.3.2. beschrevenendoor deresterende,gedroogdezoutmassa optekokenmet benzeen.Na afdampen
vanhet oplosmiddel en drogen vanhetresidu werdhetgewichtervan bepaald. Het geïsoleerde
materiaal, bijv. uit de omzetting van(3)verkregen, werd geïdentificeerd op grond van het
smeltpunt (Smpt.:106-107,5°C),terwijl hetmengsmeltpuntmeteenauthentiek preparaatgéén
depressie gafen het IR-spectrum, dat identiek wasmet dat vaneen authentiek preparaat.
Deopbrengsten zijnvermeldintabel10.
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5.3.3. tert-Butoxy'lering van 2-broompyridine (3) in THF
De tert-butoxylering van (3) in THF werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.3.1. en opgewerkt zoals beschreven in 2.1.3.2.. De reactie werd uitgevoerd met 1,5 g (3) (9,5mmol)en
32,8mmol tert-butoxide(bereid uit 1,28 gkaliumentert-butylalcohol)in40mlTHF gedurende 12uurop 100°C.
GLC-analyse van het etherextract van de terf-butoxylering van (3) werd uitgevoerd op
K 196(105°C, F 0 (N 2 ) 100ml/min) met 3-broompyridine alsmarker. Relatieve retentietijden:
(5)0,6en3-broompyridine 1,0. Opbrengst: 61-65%(5).
5.3.4. Hydroxylering van 2-fluor- en 2-broompyridine ((1) en (3)) in tert-butylalcoholofDMSO
Dehydroxyleringen van 2-fluor- en2-broompyridine ((1)en(3))inter/-butylalcoholwerden
uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.3.1. met gebruik van kaliumhydroxide als base i.p.v. tertbutoxideen deverkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoalsbeschrevenin2.1.3.2.. Voor
de omzetting van 2-broompyridine (3) met beide basen werd welkalium-fórt-butoxide bereid
zoals in 2.1.3.1. beschreven. Zowel gegevens ter aanvulling van het algemene voorschrift als
afwijkingen daarvanzijnintabel 11 vermeld.
De hydroxylering van 2-broompyridine (3) in DMSO werd uitgevoerd volgens het voorschrift zoals beschreven in 2.1.1.1., met i.p.v. ?ert-butoxide kaliumhydroxide als base en het
reactiemengsel werd opgewerkt zoals beschreven in 2.1.1.2.. De reactie werd uitgevoerd met
1,58 g(3)(10,0mmol),2,25gkaliumhydroxide(40,0mmol)in40mlDMSOgedurende 15 min
op90°C.
GLC-analysesvan dereactiemengsels van dehydroxyleringen (eventueel met ?er/-butoxylering) van 2-fluor- en 2-broompyridine ((1) en (3)) in /erf-butylalcohol werden uitgevoerd op
K 238 (180°C) met (3) of (2) als marker. Relatieve retentietijden: 2-to-/-butoxypyridine (5)
0,8;(2)1,0en(3)1,8. Deopbrengsten zijnvermeld intabel 11. Deopbrengst aan teruggewonnen uitgangsmateriaal (3) uit de omzetting van (3) met kaliumhydroxide in DMSO werd bepaald opK 189(140°C).Opbrengst: 94-98%(3).
Het in water oplosbare reactieprodukt 2-hydroxypyridine (6) werd geïsoleerd en geanalyseerdalsvermeldin5.3.2..Deopbrengstenzijn vermeldintabel 11.
5.3.5. Stabiliteit van 2-tert-butoxypyridine (5)
Behandelingvan(5)met?er?-butoxideinDMSO(experiment 1)entert-butylalcohol(experiment 2)werd uitgevoerd volgens het voorschrift zoals beschreven inrespectievelijk 2.1.1.1.en
2.1.3.1. en de reactiemengsels werden opgewerkt zoals werd beschreven in respectievelijk
2.1.1.2.en 2.1.3.2.. Behandeling van (5)met kaliumhydroxidein/ert-butylalcohol(experiment
3)werduitgevoerdvolgens2.1.3.1.,zonder/ert-butoxideenopwerkingvolgens2.1.3.2..
Experiment 1: De reactie werd uitgevoerd met 1,52 g (5) (10,1 mmol) en 40,4 mmol tertbutoxide (bereid uit 1,58 g kalium en ter/-butylalcohol) in 40 ml DMSO gedurende 15 min
op90°C.
Experiment 2: De reactie werd uitgevoerd met 0,59 g (5)(3,9 mmol) en 14,8mmol tert-butoxide (bereid uit 0,58 g kalium en ter/-butylalcohoI) in 25ml/er/-butylalcohol gedurende12
uurop 120°C.
Experiment 3:Dereactiewerd uitgevoerdmet0,71g(5)(4,7mmol)en0,89gkaliumhydroxide
(15,9mmol)in22,5mlterf-butylalcoholgedurende 12uurop120°C.
GLC-analysesvandeetherextracten vandereactiemengselsvandeexperimenten 1-3 werden
uitgevoerd op K 138 en K 189(120°C) met 3-broompyridine als marker. Relatieve retentietijden: (5) 0,7 en 3-broompyridine 1,0. Opbrengsten aan (5):experiment 1: 78-82%; experiment2: ~ 100%enexperiment3:96-100%.
5.3.6. Ondersteunende experimenten
De oriënterende tert-butoxyleringen van 2-broom-4-methylpyridine en 2-broomchinoline
in DMSO werden uitgevoerd volgens het voorschrift in 2.1.1.1.beschrevenendereactiemengMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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sels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.1.2.. De reacties werdenuitgevoerdmetrespectievelijk 1,74 g2-broom-4-methylpyridine (10,1 mmol) en 40,4 mmol tert-butoxide (uit 1,58g
kalium entert-butylalcohol)en2,08g2-broomchinoline(9,9mmol)en40,7mmol tert-butoxide (uit 1,59 g kalium en ïert-butylalcohol) door verwarming op 90°Cin 40ml DMSO gedurende0,5uur.
GLC-analyses van de etherextracten van de reactiemengsels van de omzettingen van beide
substraten werdenuitgevoerd opK200op 125 °Crespectievelijk 155°C. Opbrengsten: ~ 15%
2-to-f-butoxy-4-methylpyridineen ~ 30%2-ter/-butoxychinoline.
In een oriënterende DLC-analysevan dein water oplosbarereactieprodukten uit deomzetting van 2-broomchinoline met /ert-butoxide op silicagel als stationaire fase en methanol als
loopvloeistof werd een slechte scheiding verkregen. Wel werd met behulp van massaspectrometrie het voorkomen van waarschijnlijk 2-hydroxy-4-methylchinoline naast 2-hydroxychinoline aannemelijk gemaakt (m/e 159 (M) en m/e 130 (M-HCO), respectievelijk m/e 145
(M)enm/ell7(M-CO)).
5.3.7. Synthese van de uitgangs- en

referentieverbindingen

5.3.7.1. S y n t h e s e v a n d e u i t g a n g s v e r b i n d i n g e n
2-Fluorpyridine (1) werd bereid uit 2-aminopyridine (KAMMINGA, diss. 1943). Kpt.:
121,5-122,5°C; nD20 1,467.
2-Chloorpyridine (2) werd bereid uit 2-aminopyridine (TSCHITSCHIBABIN en RJASANZEW,
1916).Kpt.: 54,0-55,5°C/11mm;n D 201,533.
2-Broompyridine (3) werd bereid uit pyridine (DEN HERTOG en WIBAUT, 1932). Kpt.:
72,0-73,0°C/11mm;nD201,571.
2-Joodpyridine(4) werd bereid uit 2-aminopyridine (LA BASTIDE, diss. 1927). Kpt.:
97,0-98,0°C/14mm;nD201,637.
2-Broom-3-methylpyridine werd bereid uit 2-amino-3-methylpyridine (CASE, 1946). Kpt.:
96-98°C/16,5mm;nD201,568.
2-Broom-4-methylpyridine werd bereid uit 2-amino-4-methylpyridine (CASE, 1946). Kpt.:
104,5-105,0°C/18mm;nD201,562.
2-Broom-5-methylpyridine werd bereid uit 2-amino-5-methylpyridine (CASE, 1946). Smpt.:
43,5^14,5°C (uitpetroleumether(40-60)).
2-Broom-6-methylpyridine werd bereid uit 2-amino-6-methylpyridine (CASE, 1946). Kpt.:
94,0-94,5°C/18mm;nD201,562.
2-Broomchinoline werd bereid uit 2-hydroxychinoline (DEN HERTOG en BUURMAN, 1967).
Smpt.:49,0-50,5°C (uitethanol).

5.3.7.2. Synthese van de referentieverbindingen
2-teit-Butoxypyridine (5). De synthese van (5) werd uitgevoerd in een rondbodem van
500ml voorzien van koeler en droogbuisje met kaliumhydroxide korrels, uitgaande van 246
mmol ?er/-butoxide (bereid uit 9,61 g kalium door oplossen in 225 ml /ert-butylalcohol; de
overmaat hiervan werd niet afgedampt) en 20,5 g 2-broompyridine (3)(130mmol) door verwarming onder terugvloeikoeling gedurende 18uur. Aan het reactiemengsel werd water toegevoegd, waarna het werd gedestilleerd met stoom. Het stoomdestillaat werd geëxtraheerd
metether. Uitdeetherischeoplossingwerd(5)verkregen,alseenolie,diedoor vacuumdestillatiewerdgezuiverd.Kpt.:64,0-65,5°C/13mm;nD20 1,487.Opbrengst: 65%.
2-Hydroxypyridine(6). Cilag-Chemie.Smpt. 107,0-108,0°C(uitbenzeen).
2-(Methylthio)pyridine(7). Deze synthese werd uitgevoerd analoog aan die van 4-(methylthio)pyridine (zie 3.3.6.2.). De reactie werd uitgevoerd met 4,68 g 2-broompyridine (3) (29,6
mmol) en 60,3 mmol kaliumthiomethoxide (bereid uit kalium-te/-/-butoxide, gevormd uit
2,36 g kalium en /er?-butylalcohol) in 120 ml DMSO gedurende 5 uur op 90°C. Verkregen
werd2,34g(6)metkpt.:77,0-77,5°C/11mm;n D 20 1,590. Opbrengst:63%.
2-Hydroxy-4-methylpyridine(8). Dezeverbindingwerdbereid uit 2-amino-4-methylpyridine
(TJEENK WILLINKen WIBAUT, 1934). Smpt.:130,5-131,0°C(uit benzeen).
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2-Hydroxy-6-methylpyridine(9). Deze verbinding werd bereid uit 2-amino-6-methylpyridine
(TJEENK WILLINK en WIBAUT, 1934). Smpt.:160,0-160,2°C(uitbenzeen).

2-tert-Butoxy-3-methylpyridine. Deze verbinding werd bereid volgens de werkwijze beschreven in 2.1.3.1.. De reactie werd uitgevoerd in 3 cariusbuizen met in totaal 80,8 mmol
kalium-to-f-butoxide (bereid uit 3,15gkalium), 5,1 g2-broom-3-methylpyridine (30mmol) in
90 ml ter/-butylalcohol en enig koperpoeder. Verwarmd werd op 150°C gedurende 15 uur.
De opwerking werd uitgevoerd volgens het voorschrift in 2.1.3.2.beschreven.Verkregenwerd
1,98 g onzuivere olie. Vacuumdestillatie gaf 1,23 g zuiver produkt (Opbrengst: 25%). Kpt.:
76,5-77,5°C/16,5mm;nD201,484.
PMR-spectrum (CDC13):87,83, dd, 1H, J 6 , 4 = 1,5 en J 6 , 5 = 5,0 cps(H 6 ); S7,21, dd, 1H,
J 4 , 6 = 1,5 en J4>5 = 7,0 cps (H 4 ); 86,59, dd, J 5j4 = 7,0 en J 5 , 6 = 5,0 cps (H 5 ); 82,10,s,
3H(methylgroep)en81,57,s,9H (fór/-butylgroep).
2-tert-Butoxy-4-methylpyridine. Deze verbinding werd gesynthetiseerd volgens het voorschrift voor 2-to-?-butoxy-3-methylpyridinehierboven beschreven. Dereactie werd uitgevoerd
met 84,0 mmol kalium-/er/-butoxide (uit 3,28 g kalium), 5,1 g 2-broom-4-methylpyridine
(30,0 mmol) in 90 ml ter/-butylalcohol. Verkregen werd 2,18 g zuiver produkt (opbrengst:
44%).
Kpt.: 85,0-85,5°C/16,5mm;nD201,485.
PMR-spectrum (CDC13):87,91,d, 1H,J6>5 = 5,0cps(H 6 );86,55,d, 1H,J 5i6 = 5,0cps(H 5 );
86,41,s, 1H(H 3 );82,23, s,3H(methylgroep)en81,58,s,9H(tert-butylgroep).
2-Xe.ït-Butoxy-5-methylpyridine. Dezeverbinding werd bereidvolgenshetvoorschrift voor2/er/-butoxy-3-methylpyridine.Dereactiewerduitgevoerd met 86,0mmolkalium-tert-butoxide
(uit 3,37 g kalium), 5,2 g 2-broom-5-methylpyridine (30,2 mmol) in 90ml tert-butylalcohol.
Verkregen werd 0,87 mg zuiver produkt (opbrengst: ~ 20%) (geïsoleerd m.b.v. preparatieve
GLC). Kpt.:81,0-81,5°C/12,5mm;nD2°1,486.
PMR-spectrum (CDC13); 8 7,95, d, 1H, J 6 , 4 = 2,3 cps (H 6 ); 87,35, dd, 1H,J 4 , 3 = 8,0en
J4,6 = 2,3cps (H 4 );86,56, d, 1H,J 3 , 4 = 8,0 cps (H 3 );82,23,s, 3H (methylgroep) en8 1,59,
s,9H(/er/-butylgroep).
2-tert-Butoxy-6-methylpyridine. Deze verbinding werd bereid volgens het voorschrift voor
2-tert-butoxy-3-methylpyridine. De reactie werd uitgevoerd met 42,2 mmol kalium-ter/butoxide (uit 1,65 g kalium), 3,50 g 2-broom-6-methylpyridine (20,3 mmol) in 50 ml tertbutylalcohol in een cariusbuis 12uur op 160°C. Verkregen werd 1,48 gzuiver produkt (opbrengst: 45%). Kpt.:74,0-74,5"C/15mm;nD201,480.
PMR-spectrum (CDC13): 8 7,29, t, 1H, J 4 , 5 = 7,0 en J 4 , 3 = 7,5 cps (H 4 ); 8 6,55, d, 1H,
J5>4 = 7,0cps (H 5 );86,35,d, 1H,J 3 , 4 = 7,5 cps (H 3 ); S2,38, s, 3H (methylgroep) en8 1,56,
s,9H (fert-butylgroep).
2-tert-Butoxychinoline. Deze verbinding werd bereid volgens het voorschrift voor 2-tertbutoxypyridine (5).Deze reactie werd uitgevoerd met 8,0 g2-broomchinoline (38,5mmol) en
81,8mmol tert-butoxiàe(bereid uit 3,17 gkalium en 85ml /m-butylalcohol;overmaat werd
niet afgedampt). Verkregen werd 4,13gzuiverprodukt(opbrengst:60%).Kpt.:129,5-130,5°C/
11mm;nD201,563.
PMR-spectrum (CDC13): 8 7,92, d, 1H, J 4 , 3 = 8,5 cps (H 4 ); 8 6,81, d, 1H, J 3 , 4 = 8,5 cps
(H 3 );8 1,78,s,9H(/ert-butylgroep)en87,20-8,00,m,4H(benzeenring).
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6. 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
EN K A L I U M T H I O F E N O X I D E OP
2-HALOGEENPYRIDINEN

6.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt de inwerkingvan kalium-tert-butoxide op 2-halogeenpyridinen inaanwezigheid van thiofenoxide besproken.
Uit de samenstelling van de reactiemengsels verkregen door behandeling van
2-halogeenpyridinen met kalium-?er?-butoxide kon niet zonder meer worden
geconcludeerd volgens welke mechanismen deze processen verlopen, daar uitsluitend 2-gesubstitueerde pyridinederivaten ontstaan. Deze stoffen kunnen in
principe zowel volgens het AE- als het EA-mechanisme worden gevormd, in het
laatstegevaldoor eenzijdige additie aan deextra binding.
Eerst werd een onderzoek naar het al dan niet optreden van het EA-mechanisme ingesteld. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd uiteengezet, lijkt dit
mechanisme onwaarschijnlijk. Door gebruik te maken van een didehydrovanger
werd nu bij 2-broompyridine, de stof die meer dan de andere 2-halogeenverbindingen tot een EA-proces geneigd is, nagegaan of dit mechanisme kan worden
uitgesloten. Bijgebruik van furan alsvanger van een or?Ao-didehydroverbinding
bij de omzetting van 2-broompyridine (3) met ter/-butoxide werd geen 2,3didehydropyridine afgevangen, terwijl uit de reactie van 3-broompyridine met
genoemd reagens wel een vangprodukt werd geïsoleerd (VAN ZOEST en DEN
HERTOG, 1974).
Als ook voor het vangen van meta- of^ara-didehydroverbindingen bruikbare
vangers werden fenol en thiofenol toegepast. Daarbij bleek fenol meer geschikt
te zijn dan thiofenol. Aan onze bespreking over het gedrag van 2-halogeenpyridinen in een oplossing van kalium-ter?-butoxide en thiofenoxide in DMSO
is daarom een paragraaf (6.2.) toegevoegd, waarin op de vraag van het al dan
niet optreden van het EA-mechanisme wordt ingegaan.

6.2. ONDERZOEK NAAR HET OPTREDEN VAN EEN EA-MECHANISME

De /erf-butoxylering van 2-broompyridine (3) opgelost in DMSO in aanwezigheid van fenoxide leverde na 0,5 uur reageren onder standaardcondities
(zie 2.1.2.1.) 0 - 4 % 2-fenoxypyridine, naast 11-15% 2-ter?-butoxypyridine (5)
en 50% onveranderd uitgangsmateriaal. Reactie van (3) met alleen fenoxide
gedurende dezelfde reactietijd gaf géén afwijking van de hoeveelheid 2-fenoxypyridine: ook nu werd 0 - 4 % gevonden. Deze resultaten wijzen erop, dat een
didehydropyridine niet ofnauwelijks alseenintermediair kan voorkomen.
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TABEL 12. Inwerkingvankalium-tert-butoxideenkaliumthiofenoxideop2-halogeenpyridinen
(10 mmol) in DMSO (40ml) op 90°C gedurende 1,5 uur.
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n.b.: Opbrengst werd niet bepaald.
* Het percentage resterend uitgangsmateriaal was gering.
6.3. RESULTATEN

De resultaten verkregen bij inwerking van kalium-terf-butoxide en kaliumthiofenoxide op 2-halogeenpyridinen in DMSO zijn samengevat in tabel 12.
De reacties werden uitgevoerd volgensde werkwijze beschreven in 2.1.2.1..

6.4. DISCUSSIE

6.4.1. Algemene opmerkingen
Bij een beschouwing vanderesultatenvermeldintabel 12valtwederomop het
bestaan van verschil tussen het gedrag van het fluorderivaat en dat van de overige halogeenpyridinen wat betreft de voorkeur van 2-fluorpyridine (1) voor
reactie met het 'harde' ?er?-butoxide; daarnaast, dat de hoeveelheid 2-(fenylthio)pyridine (7) in de reeks Cl < Br < J sterk toeneemt. Mogelijke reactiewegenhebben wijweergegeven inschema6.1..
Vergelijking van de uitkomsten opgenomen in tabel 12metdievan de reacties
van de 2-halogeenpyridinen met kaliumthiofenoxide als enig nucleofiel (zie
tabel 13) maakt het niet mogelijk een conclusie te trekken over het geheel uitblijven van een EA-proces zoals dat weluit deproeven metfenoxide gedaan kon
worden (zie6.2.), maar hetlijktdaar tochwelopte wijzen.
In een volgende paragraaf (6.4.2.)bij de bespreking van devormingswijze van
hoofd- en bijprodukten, zal nader ingegaan worden op de stabiliteit van de in
de competitiereacties gevormde produkten. Daarna wordt het reactieverloop in
zijn afhankelijkheid van de aard van het halogeenatoom in het substraat besproken (6.4.3.) en in de laatste paragraaf (6.4.4.) komt het effect van veranderingvan hetreactiemedium ophet reactieverloop ter sprake.
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Schema 6.1.

6.4.2. Vormingswijze vanhoofd- enbijprodukten
Voor de vorming van 2-fó/-?-butoxypyridine (5) en het dealkyleringsprodukt
hiervan, 2-hydroxypyridine (6), wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in dediscussievan hoofdstuk 5(zie 5.2.2.2.).
In de reactiemengsels van de competitie-experimenten werden geen gemethyleerde verbindingen of 2-(methyIthio)pyridine aangetoond. Dit kan verklaard
worden doordat de concentratie van het methylsulfinylcarbanion onder de hier
geldende condities te laag zal zijn om met de voor substituties van Cl, Br en J
opde2-plaatszeerreactievethiofenoxide-ionen tekunnen concurreren.
6.4.2.1. Al dan niet o v e r g a a n van 2 - J e / ^ - b u t o x y p y r i d i n e (5) in 2( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e (7), e v e n t u e e l in een r e v e r s i b e l e r e a c t i e
De gegevens vermeld in tabel 12dragen ertoe bij om een indruk te verkrijgen
over de stabiliteit van (5) onder de condities van de competitiereacties. In de
reactie van 2-fluorpyridine (1) werd namelijk naast 50% (5) géén 2-(fenylthio)pyridine (7) gevonden, zodat overgang van (5) in (7) nietoptreedt. Dit resultaat
werd bevestigd door (5) te laten reageren metfó/-?-butoxideen thiofenoxide. Na
1,5 uur werd 90-94% uitgangsmateriaal geïsoleerd, géén (7) aangetoond, maar
wel enige ontleding in (6) door dealkylering. Behandeling van (7) op dezelfde
wijze als (5)leverde 88-92%uitgangsmateriaal terug en daarnaast vorming van
(5) en (6), zodatte/*?-butoxidewel in staat is tot een geringe omzetting van 2(fenylthio)pyridine (7),volgens het AE-mechanisme. Er bestaat géén aanwijzing
voor devormingvan 2-pyridinethiol.
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TABEL 13. Inwerking van kaliumthiofenoxide op 2-halogeenpyridinen (10 mmol) in DMSO
(40ml) bij 90°C gedurende 1,5 uur.
Substraat
pyridinederivaten

2-F (1)
2-C1 (2)
2-Br (3)
2-J (4)

Reactiecondities
molen kaliumthiofenoxide permol
substraat

onveranderd
substraat

4,2
3,8
4,0
3,7

Reactieprodukt (% berekend op dehoeveelheid substraat)
2-(fenylthio)pyridine (7)

+

11-15
12-16
64-68
96-100

Inwerking van kaliumthiofenoxide op (3) gedurende 0,5 uur leverde 23-27% (7), naast
65-69%onomgezet (3).

6.4.2.2. V o r m i n g van 2 - ( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e (7) uit 2 - h a l o g e e n p y r i d i n e n d o o r i n w e r k i n g van k a l i u m t h i o f e n o x i d e
De resultaten van de omzetting van alle 2-halogeenpyridinen met kaliumthiofenoxide zijn vermeld in tabel 13. De reacties werden uitgevoerd zoals beschreven in2.1.5.1..
Het is duidelijk dat de AE-reactie met thiofenoxide in de competitiereacties
een min of meer belangrijke bijdrage kan leveren aan het reactieverloop van de
verschillende substraten. De resultaten verklaren wij door rekening te houden
met de omkering van de reactiviteitsvolgorde van geactiveerde halogeenaromaten bij nucleofiele substitutie van het halogeen door grote, sterk polariseerbare anionen t.o.v. de volgorde, dieveelalgevonden wordt in reacties met harde
nucleofielen. Bij deze reacties wordt de overmaat thiofenol snel omgezet in
difenyldisulfide, water endimethylsulfide (WALLACE, 1964).
6.4.3. Reactieverloop in zijn afhankelijkheid van de aard vanhet halogeenatoom
inhet substraat
Om te beginnen wordt erop gewezen dat ook in geen van deze experimenten
maar een spoor van cinesubstitutie kan worden geconstateerd. Zoals eerder
vermeld, onderscheidt zich ook hier het 2-fluorpyridine(1) duidelijk van de overige substraten door uitsluitend volgens het AE-mechanisme met het harde
nucleofiel te reageren.
Wat betreft de reactie van 2-broompyridine (3) hier valt ook de lage reactiesnelheid op. Terwijl 3-broompyridine onder dezelfde omstandigheden binnen
15 min volledig in 3- en 4-(fenylthio)pyridine werd omgezet, resteerde van
2-broompyridine (3) na 90 min nog enig uitgangsmateriaal. Dit verschil is in
overeenstemming met het feit, dat 3-broompyridine wèl en het 2-isomeer niet
volgens een EA-mechanisme reageert en dat 2-broompyridine (3)in de reacties
van de2-halogeenpyridinen metthiofenoxide niethet snelstwordt omgezet.
In overeenstemming met de verwachting reageert 2-chloorpyridine (2) nog
langzamer met thiofenoxide, maar sneller met terf-butoxide (let op de lagere
teAt-butoxideconcentratie bij deproef met(2)).
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TABEL 14. Inwerking vankaliunWe«-butoxideenkaliumthiofenoxide op2-fluor- en 2-broompyridine ((1)en (3); 10mmol) in ter/-butylalcohol (50ml) bij 160°C gedurende 12uur.
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Juist andersom ligt ditbij2-joodpyridine(4):eengóéd verlopende AE-reactie
met thiofenoxide, maar in mindere mate substitutie door het fór?-butoxide-ion.
6.4.4. Deinvloedvanhetreactiemedium ophetverloop vande omzettingen
De gevolgen vanhetgebruik van te/7-butylalcohol inplaats vanDMSO werdenreedseerder besprokenin3.2.4.3..
De resultaten vandecompetitiereacties van2-fluor- en2-broompyridine((1)
en (3))zijn vermeld intabel 14.Dereacties werden uitgevoerd zoals beschreven
in 2.1.4.1..
6.4.4.1. Effect van de v e r v a n g i n g van D M S O d o o r /e/-?-butylalcohol
De te/-/-butoxylering van (1)en (3)verloopt ook in aanwezigheid van thiofenoxide in to-?-butylalcohol volledig volgens het AE-mechanisme. De voorkeurvan2-fluorpyridine (1)voor hetharde nucleofiel blijft bestaan, maar anders
dan in DMSO wordt hier enig 2-(fenylthio)pyridine (7)gevormd. Het andere
substraat, 2-broompyridine (3),geeft onder deze omstandigheden relatief hoge
opbrengsten aan 2-tert-butoxypyridine (5),2-hydroxypyridine (6)en ookaan
2-(fenylthio)pyridine (7). Uitdereactie van(1)maggeconcludeerd worden dat
2-terf-butoxypyridine (5)stabiel istegenover inwerking van thiofenoxide.

6.5. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

6.5.1. tert-Butoxylering van 2-broompyridine (3) in DMSO in aanwezigheid
vanfenoxide
De omzetting van(3)met tert-butoxide en fenoxide werd uitgevoerd zoals beschreven in
2.1.2.1. enhetreactiemengsel werd opgewerkt zoalsbeschreven in2.1.2.2..Dereactiewerduitgevoerd met 1,51g(3)(9,6mmol), 51,1mmol to-f-butoxide (bereid uit2,0gkaliumentertbutylalcohol) en3,5gfenol (37,3mmol)in40mlDMSO gedurende 30minop90°C.
De reactie met alleen fenoxide werd uitgevoerd met 1,51g (3)(9,5mmol) en50,3mmol
fenoxide (uit50,3mmol tert-butoxide en58,6mmol fenol) in40mlDMSO gedurende 30min
op 90°C.
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GLC-analysesvan de etherextractenvan de reactiemengselsvan beide omzettingen van (3)
werden uitgevoerd op K 126met 3-fenoxypyridine alsmarkeren K 138 met 3-chloorpyridine
als marker (zie 4.4.1.).
Opbrengsten: uit de competitiereactie: 11-15% 2-tert-butoxypyridine (5) 49-53% (3) en
0-4% 2-fenoxypyridine; uit de reactie met alleen fenoxide werd0-4% 2-fenoxypyridine verkregen.

6.5.2. tert-Butoxylering van2-halogeenpyridinenin DMSO in aanwezigheid van
thiofenoxide
6.5.2.1. U i t v o e r i n g
Detert-butoxyleringenvan alle2-halogeenpyridinen ((l)-(4))inDMSOinaanwezigheidvan
kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1. en de verkregen reactiemengselswerdenopgewerkt zoalsbeschreven in2.1.2.2..Zowelgegevensteraanvullingvanhet
algemene voorschrift alsafwijkingen daarvan zijn in tabel 12vermeld.

6.5.2.2. Analyse
GLC-analyses van deetherextracten van dereactiemengsels van deterf-butoxyleringenvan
(l)-(4) in aanwezigheid van thiofenoxide werden uitgevoerd op K 200 (195-205°C) met 2fenoxypyridine alsmarkerenopdezelfde kolom(130°C)met3-chloorpyridine alsmarker voor
de bepaling van 2-fenylthiopyridine (7)respectievelijk 2-?er?-butoxypyridine(5)en onomgezet
(2)(verg. 4.4.2.2. en 5.3.1.2.). Relatieve retentietijden: 2-fenoxypyridine 1,0 en (7)2,6.
GLC-analyse van 2-hydroxypyridine (6), gevormd uit (2), werd uitgevoerd op K200F
(210°C) (verg. 5.3.1.2.).
DLC-analysevan2-hydroxypyridine (6),gevormd uit (3),werd uitgevoerd volgensdewerkwijze beschreven in 4.4.2.2. voor 4-hydroxypyridine. Loopvloeistof: benzeen/methanol (4:1).
De opbrengsten van deverschillende analyses zijn vermeld in tabel 12.

6.5.3. Reactieprodukten
Zowel 2-(fenylthio)pyridine (7) als 2-hydroxypyridine (6), gevormd in de omzettingen van
(l)-(4) met tert-butoxide enthiofenoxide in DMSO, bleken chromatografisch enkelvoudige
verbindingen (GLC en DLC) en hun Rf-waarden waren identiek met die van authentieke
preparaten.
GLC-scheiding van (7) en 3- en 4-(fenylthio)pyridine verloopt overigens minder goed
(relatieve retentietijden op K200(200°C)bedroegen:3-(fenylthio)pyridine 1,00; 4-(fenylthio)pyridine 1,09 en(7) 1,14) dan deDLC-scheiding opsilicagelmetbenzeen/ethylacetaat (3:1)als
loopvloeistof (relatieve Rr-waarden: (7) 1,00, 3-(fenylthio)pyridine 0,77 en 4-(fenylthio)pyridine 0,54).
GLC-analysevan(6)uitde/ert-butoxyleringvan(2)verkregen (opK 200F)toonde duidelijk
de afwezigheid van gemethyleerde 2-hydroxypyridinen aan.
De vorming van 2-tert-butoxypyridine (5)werd reeds in 5.3.1.3. besproken.

6.5.4. tert-Butoxylering van 2-fluor- en 2-broompyridine in tert-butylalcohol in
aanwezigheidvan kaliumthiofenoxide
Deto-ï-butoxyleringenvan2-fiuor- en2-broompyridine ((1)en(3))in«er/-butylalcoholenin
aanwezigheid van kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.4.1. en de
verkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.4.2..Zowel gegevens ter
aanvulling van het algemene voorschrift als afwijkingen daarvan zijn in tabel 14vermeld.
GLC-analyses van deetherextracten van dereactiemengsels van defó/-/-butoxyleringenvan
(1) en (3) in aanwezigheid van thiofenoxide werden uitgevoerd zoals in 6.5.2.2. vermeld. De
opbrengsten zijn vermeld in tabel 14.
Het 2-hydroxypyridine (6)werd geïsoleerd uit dewaterigereactiemengsels volgenshet voorschrift beschreven in 2.1.4.2.. Het geïsoleerde ruwe (6) werd opgekookt met benzeen terverMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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wijdering van silicagel. IR- en PMR-spectra ven het geïsoleerde materiaal waren identiek met
die van een authentiek preparaat. De opbrengsten zijn vermeld in tabel 14.
6.5.5. Inwerking van kaliumthiofenoxide in DMSO op 2-halogeenpyridinen
Dereactiesvanalle2-halogeenpyridinen ((l)-(4))inDMSOmetkaliumthiofenoxide werden
uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.5.1.en deverkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.5.2.. Zowel gegevens ter aanvulling van het algemene voorschrift als
afwijkingen daarvan zijn in tabel 13vermeld.
GLC-analyses van de etherextracten van de reactiemengsels van de inwerking van kaliumthiofenoxide op (l)-(4) werden uitgevoerd zoals in 6.5.2.2. vermeld. De opbrengsten zijn vermeld in tabel 13.
6.5.6. Stabiliteit van de reactieprodukten in DMSO
Inwerking van kalium-terf-butoxide en kaliumthiofenoxide op 2-tert-buto\y- en 2-(fenylthio)pyridine ((5) en (7)) werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1. en de reactiemengsels
werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.2.2.. Molairehoeveelheden substraat: kalium-fertbutoxide: thiofenol waren in de omzettingen van (5) 5,3:27,6:20,1 en (7) 5,2:29,4:20,1. De
reacties werden uitgevoerd in 22,5ml DMSO gedurende 1,5 uur op 90°C.
GLC-analyses van de reactiemengsels van de inwerking van /ert-butoxide en thiofenoxide
op (5) en (7) werden uitgevoerd zoals beschreven in 6.5.2.2.. De opbrengsten bedroegen:
90-94% (5) en 88-92% (7). Uit (7) werd enig (5) verkregen.
6.5.7. Synthese van de uitgangs- en

referentieverbindingen

6.5.7.1. Synthese van de uitgangsverbindingen
De synthesen van alle 2-halogeenpyridinen zijn vermeld in 5.3.7.1.
6.5.7.2. S y n t h e s e v a n d e r e f e r e n t i e v e r b i n d i n g e n
De synthese van 2-tert-butoxypyridine (5) is vermeld in 5.3.7.2. (zie voor 2-hydroxypyridine
(6) ook 5.3.7.2.).
2-(Fenylthio)pyridine (7) werd bereid analoog aan de synthesevan3-(fenylthio) pyridinezoals in 4.4.6.2. vermeld. De reactie werd uitgevoerd in 4 cariusbuizen, met in totaal: 4,8g (3)
(30,4 mmol), 43,5 mmol natriumethoxide (door oplossen van 1,0 g natrium in 60 ml abs.
ethanol;deovermaat werd niet afgedampt) en 15mlthiofenol door verwarminggedurende10
uur op 120°C. Geïsoleerd werd 3,93g zuiver (7) (opbrengst: ~ 70%). Kpt.: 116-118°C/~
0,8mm; n D 20 1,639. Smpt. pikraat: 138-139°C (uit ethanol).
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7. I N W E R K I N G V A N K A L I U M - T ^ Ä J - B U T O X I D E
EN K A L I U M T H I O F E N O X I D E OP E N I G E
B R O O M E T H O X Y P Y R I D I N E N IN DMSO

7.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een oriënterend onderzoek over rerf-butoxyleringsreacties besproken van enige broomethoxypyridinen in aanwezigheid van thiofenoxide. Het doelvandit onderzoek waso.m.:
a. te onderzoeken of bepaalde substraten in het gekozen medium volgens een
EA-proces via een 2,4-didehydropyridinederivaat zouden kunnen reageren.
b. na te gaan in hoeverre thiofenoxide ook bij een sterk richtend effect op de
additie aan eenextra binding kan concurreren met rerr-butoxide.
c. bij toepassing van thiofenoxide als didehydrovanger in reacties van monohalogeenethoxypyridinen informatie te verkrijgen over het richtend effect
vandegebruikte substituent opdeadditievanthiofenoxide aandeextra binding
indeeventueel optredende didehydropyridinen.
Voor deze onderzoekingen zijn de broomverbindingen gekozen omdat enerzijds de neiging tot afsplitsing van broomwaterstofzuur onder vorming van de
didehydroverbinding bij deze halogeenpyridinen optimaal is en anderzijds AEreacties met thiofenoxide niet zodanig kunnen concurreren met die volgens het
EA-mechanisme, dat daardoor géén duidelijke conclusies over het reactieverlooptetrekken zouden zijn.
De bestudeerde broomethoxypyridinen zijn eerder omgezet met kaliumamide in vloeibare
ammoniakendemechanismenvoorhetverloopvanhunamineringzijnduidelijk bewezen.Amineringenvan2-broom-3-ethoxypyridine (1)en2-broom-6-ethoxypyridine (2)verlopen,inieder
geval voor een deel,volgens EA-mechanismen respectievelijk via het 3-ethoxy-2,4-didehydropyridine (11) en 6-ethoxy-2,4-didehydropyridine (12) (BOER, diss. 1973). Volledig via didehydroderivaten verlopen de amineringen van 3-broom-5-ethoxypyridine (4) en 3-broom-2ethoxy- en 4-broom-2-ethoxypyridine ((3) en (5)); de daarbij optredende intermediairen zijn
respectievelijk: 5-ethoxy-3,4-didehydropyridine (13) en 2-ethoxy-3,4-didehydropyridine (14)
(DEN HERTOG e.a., 1963). Het reactieverloop van de vijf broomethoxypyridinen via de genoemde reactieve tussenprodukten is weergegeven in schema7.1..
Onder de formules van de gevormde aminoderivaten zijn de absolute opbrengsten weergegeven, waardoor enige indruk kan worden verkregen van het richtend effect van de ethoxygroep, samen met dat van het ringstikstofatoom. Daarbij dient rekening gehouden te worden
met het feit dat zowel ammoniak als amide-ionen kunnen adderen. Vooral bij 2,4-didehydropyridinederivaten treedt bij lagere concentratie van amide-ionen waarschijnlijk deadditie van
ammoniak opdevoorgrond endezeisspecifieker dandievanhetamide-ion,dus voornamelijk
op de 2-plaats. Hierdoor is bij lage concentratie aan amide-ionen het optreden van genoemd
intermediair vooral bij de aminering van(1)moeilijk teonderkennen door het ontbreken van
het 4-aminoderivaat. (De concentratie aan amide-ionenbedroegin deomzettingenvan(2)-(5):
0,25-0,30 mol/l en van (1):3,0 mol/l).
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7.2. RESULTATEN

De resultaten verkregen in terf-butoxyleringsreacties van enige broomethoxypyridinen in DMSO in aanwezigheid van thiofenoxide gedurende 1,5 uur op
90°C zijn samengevat in tabel 15. De reacties werden uitgevoerd volgens de
werkwijze beschreven in2.1.2.1..
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7.3. DISCUSSIE

7.3.1. Algemene opmerkingen
Beschouwing van de resultaten vermeld in tabel 15leert dat er een opvallend
verschil bestaat in de opbrengsten aan ethoxy(fenylthio)pyridinen wanneer er
sprake kan zijn van de vorming van een 3,4-didehydropyridinederivaat dan wel
wanneer een reactieverloop volgens een 2,4-didehydropyridinederivaat kan zijn
opgetreden.
Een sterke aanwijzing tot een reactieverloop volgens het EA-mechanisme
wordt verkregen uit de reacties van 3-broom-2-ethoxypyridine (3) en 4-broom2-ethoxypyridine (5), omdat in beide reacties nagenoeg dezelfde hoeveelheden
2-ethoxy-3-(fenylthio)pyridine (8) en 2-ethoxy-4-(fenylthio)pyridine (9) werden
verkregen, ondanks de mogelijkheid voor (5), vanwege de gunstige plaats van
het broomatoom, om in een concurrerende AE-reactie met thiofenoxide te worden omgezet. De hierbij optredende afwijking van de ongeveer gelijke additie
van thiofenoxide aan C 3 en C 4 van 3,4-didehydropyridine, dat wordt gevormd
uitgaande van 3-broompyridine onder vergelijkbare reactiecondities, wordt
veroorzaakt door het richtend effect van de ethoxygroep, diehet effect van het
ringstikstofatoom versterkt.
Uitgaande van 3-broom-5-ethoxypyridine (4) werd slechts 3-ethoxy-5(fenylthio)pyridine (10) gevormd in een opbrengst, vergelijkbaar met die verkregen bij de omzettingen van (3) en (5). Gezien de plaats van het broomatoom
in (3)en (4)en het feit dat thiofenoxide in de reactie van (5)blijkbaar niet sterk
concurreert met het EA-proces door reactie volgens het AE-mechanisme, kan
geconcludeerd worden dat in zeer belangrijke mate, zo niet volledig, reactieverloop volgens het EA-mechanisme is opgetreden.
Anders ligt dit bij de omzettingen van de beide 2-broomverbindingen (1) en
(2). Het vermoeden rijst hierbij dat géén belangrijke bijdrage wordt geleverd
door EA-processen, daar op de 2-plaats een AE-reactie met thiofenoxide mogelijk is, terwijl de verkregen opbrengsten aan respectievelijk 3-ethoxy-2(fenylthio)- en 2-ethoxy-6-(fenylthio)pyridine ((6) en (7)) aan de lage kant zijn.
Naast de tot nu toe vermelde ethoxy(fenylthio)pyridinen werden ongetwijfeld
ferf-butoxyethoxypyridinen gevormd, welke echter vanwege het oriënterende
karakter van dit onderzoek niet werden geanalyseerd. Wel werd gezocht naar
zwavelhoudende hydroxypyridinen, omdat verondersteld werd dat de ethoxygroep in de gebruikte substraten voor een deel zou ontleden door dealkylering o.i.V. base. Daarbij werden ook andere gesubstitueerde hydroxypyridinen
geïsoleerd; de verschillende verbindingen, (15)-(25), zijn vermeld in tabel 15.
Speciaal wordt gewezen op de derivaten (19) en (23), ontstaan door additie van
DMSO aan respectievelijk 2-ethoxy-3,4-didehydropyridine (14) en 5-ethoxy3,4-didehydropydirine (13), daarmede een extra ondersteuning gevend voor het
optreden van deze intermediairen.
Uit de resultaten van de omzetting van (1) en (2) kan pas een conclusie getrokken worden over het optreden van didehydropyridinen als bekend is in
welke mate thiofenoxide alléén met de substraten kan reageren en een indruk
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verkregen is over de stabiliteit van de verschillende reactieprodukten. In de
volgende paragraaf (7.3.2.) wordt hierop nader ingegaan bij debespreking van
devormingswijzevanhoofd- enbijprodukten, terwijl daarna in7.3.3. uitvoeriger
ingegaan wordt op het reactieverloop als functie van de plaats van het broomatoom en de ethoxygroep.
7.3.2. Vormingswijze vanhoofd-en bijprodukten
In ons oriënterend onderzoek is in de eerste plaats gezocht naar zwavelhoudende reactieprodukten: de in ether oplosbare verbindingen, te weten de
ethoxy(fenylthio)pyridinen, terwijl alle in water achterblijvende verbindingen
op de bekende wijze werden geïsoleerd, gescheiden en geïdentificeerd (zie
2.1.1.2. en 2.1.2.2.). De verbindingen zijn ontstaan door dealkylering van de
ethoxy- of to-?-butoxygroep, hetzij beide, of door afvangen met DMSO. De
in ether oplosbare fórf-butoxyethoxypyridinen werden dus niet geanalyseerd;
de vorming van dezeverbindingen vindt grotendeels analoog plaats aan die van
de (fenylthio)pyridinen, namelijk door additie aan didehydropyridinederivaten
en door AE-reacties.
7.3.2.1. Al d a n niet o v e r g a a n van ? e / - / - b u t o x y e t h o x y p y r i d i n e n in
e t h o x y ( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e n , eventueel in een r e v e r s i b e l e
reactie
Er zijn géén experimenten uitgevoerd met ferï-butoxyethoxypyridinen onder
omstandigheden van de competitiereacties, maar gezien de algemene ervaring
tot nu toe opgedaan, lijkt het onwaarschijnlijk dat de ?e/-?-butoxygroep in genoemde derivaten vervangen kan worden door de (fenylthio)groep. Dealkylering blijft weleen reële mogelijkheid en dat geldt ook voor de ethoxygroep.
Overgang van een (fenylthio)groep op een 3-plaats in een ter?-butoxygroep is
onmogelijk; hetzelfde proces, maar dan op de 2-en 4-plaats kan waarschijnlijk
weloptreden, doch zalvan weinigbetekenis zijn geziendehoge opbrengsten aan
(9), uit (3) en (5) gevormd, waarbij deopbrengst aan (9)evenhoog isalsdieaan
(10) verkregen uit (4). Bovendien is, volgens de ervaring bij het in hoofdstuk 4
beschreven onderzoek opgedaan, de stabiliteit van (fenylthio)pyridinen onder
omstandigheden voor de ïerf-butoxyleringsreacties in aanwezigheid van thiofenoxide groot.
Tenslotte zijhiervermeld dat nauwelijks aanwijzingen werdenverkregen voor
de substitutie van de ethoxygroep door ?e/-f-butoxide.
7.3.2.2. V o r m i n g van e t h o x y ( f e n y l t h i o ) p y r i d i n e n uit b r o o m e t h o x y p y r i d i n e n d o o r i n w e r k i n g van t h i o f e n o x i d e
De resultaten van de reacties van alle in het competitieonderzoek gebruikte
broomethoxypyridinen met alléén kaliumthiofenoxide zijn vermeld in tabel 16.
De experimenten werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.5.1..
De resultaten zijn volgens verwachting: nauwelijks substitutie van op de
voor AE-reacties weinig toegankelijke 3-plaats aanwezige broom en een redelijke omzetting op de 2-plaats, terwijl het 4-broomderivaat volledig werd omgeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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TABEL 16. Inwerking van kaliumthiofenoxide op enige broomethoxypyridinen (10 mmol) in
DMSO(40ml)bij90°Cgedurende1,5 uur.
Substraat

Reactiecondities

pyridinederivaten

molen kaliumthiofenoxide per
mol substraat

onveranderd substraat

4,9
4,1
4,0
4,0
4,1

n.b.
61-65
-100
n.b.

2 - B r - 3 - O C 2 H 5 (l) a
2 - B r - 6 - O C 2 H 5 (2)
3-Br-2-OC 2 H 5 (3)
3-Br-5-OC 2 H 5 (4)
4-Br-2-OC2H 5 (5)

Reactieprodukten
(% berekend op de hoeveelheid
substraat)
ethoxy(fenylthio)pyridinen
38-42
32-36
(+)
2-5
~ 100"

3 - O C 2 H 5 - 2 - S C 6 H 5 (6)
2 - O C 2 H 5 - 6 - S C 6 H 5 (7)
2 - O C 2 H 5 - 3 - S C 6 H 5 (8)
3 - O C 2 H 5 - 5 - S C 6 H 5 (10)
2 - O C 2 H 5 - 4 - S C 6 H 5 (9)

n.b.:Opbrengstwerdniet bepaald.
* Substiaat (1) werd toegevoegd in de vorm van het broomwaterstofzure zout (ingezet werd
5mmolin20mlDMSO).
b
Opbrengst werdgeschat.

zet. In deze laatste reactie was opbrengstbepaling met behulp van GLC niet
mogelijk, doordat grotehoeveelhedendifenyldisulfide aanwezigwarenendeanalyse stoorden. In een aantal gevallen werd tevens de hoeveelheid uitgangsmateriaal bepaald, waaruit blijkt dat de broomethoxypyridinen onder de gekozen
reactiecondities niet dealkyleren. Opgemerkt zij dat thioethoxide in DMF wel
ethersplitsing kan veroorzaken (FEUTRILL en MIRRINGTON, 1970).
7.3.3. Reactieverloop in zijn afhankelijkheid van de plaats van broomatoom en
ethoxygroep
Uit het voorafgaande kan nu geconcludeerd worden dat 3-broom-5-ethoxypyridine (4) volledig wordt omgezet via 5-ethoxy-3,4-didehydropyridine (13).
Opvallend zijn daarbij twee waarnemingen:het relatief hoge percentage additie
van DMSO aan (13) en het sterk richtend effect van de ethoxygroep op de
additie van thiofenoxide. Dit is des te opmerkelijker als men bedenkt dat thiofenoxide zo sterk nucleofiel is dat de additieverhouding aan 3,4-didehydropyridinenadert tot 1:1,d.w.z. er bestaat nauwelijks voorkeur voor additie aan C 3 of
C 4 ondanks de invloed van het N-atoom. De op de 5-plaats voorkomende
ethoxygroep, tussen welke en het ringstikstofatoom geen mesomere wisselwerking bestaat, overheerst dus niet alleen het richtend effect van het stikstofatoom volledig, maar richt ook de additie van het doorgaans weinig specifiek
adderende thiofenoxide volledig naar de meta-plaats t.o.v. de ethoxygroep.
Het reactieverloop in de omzettingen van 3-broom-2-ethoxypyridine (3) en
4-broom-2-ethoxypyridine (5)kan ook voor 100%volgens het EA-mechanisme
gedacht worden, zeker uitgaande van (3),terwijl uitgaande van (5) wellicht een
geringe bijdrage van een AE-reactie door thiofenoxide en rerr-butoxide wordt
geleverd. Opgemerkt zij dat de bijdrage van de AE-reactie geringer is dan in de
omzetting van 4-broompyridine werd gevonden (hoofdstuk 4), o.m. als gevolg
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van de mesomere wisselwerking van ethoxygroep en ringstikstofatoom. Door
dezelfde wisselwerking is het richtend effect van ethoxygroep en ringstikstofatoom naar de meta-(=4-)p\aats niet zo sterk,dat uitsluitend eenzijdige additie
plaatsvindt, waartoe de ethoxygroep op de 5-plaats in staat is. Het additieprodukt van DMSO geeft ook hier een goede aanvulling op de bewijsvoering
voor het optreden van 2-ethoxy-3,4-didehydropyridine (14). Opmerkelijk is bij
vergelijking van de additie aan (14) van amide/ammoniak en thiofenoxide, dat
de laatste duidelijk iets minder specifiek verloopt.
Anders ligt het bij de beide 2-broomderivaten. De neiging van het broomatoom om samen met waterstof af te splitsen onder vorming van een 2,4didehydropyridine wordt verworpen op grond van de lage opbrengsten aan
ethoxy(fenylthio)pyridinen, zeker in het licht van de goede reactiemogelijkheden van 2-broom-3-ethoxypyridine (1) en 2-broom-6-ethoxypyridine (2) met
alléén thiofenoxide. Bovendien werd géén enkele aanwijzing verkregen voor de
vorming van 4-gesubstitueerde vangprodukten. De opbrengsten aan ethoxy(fenylthio)pyridinen uit (1) en (2) beschouwend in vergelijking met die aan
2-(fenylthio)pyridine uit 2-broompyridine, onder vergelijkbare condities, verkregen, mag geconcludeerd worden dat de substraten (1)en(2)'harder' zijn dan
2-broompyridine en daardoor in mindere mate reageren met het 'zachte'
thiofenoxide.

7.4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

7.4.1. tcrt-Butoxylering van enige broomethoxypyridinen in DMSO in aanwezigheid van thiofenoxide
7.4.1.1. U i t v o e r i n g
De tert-butoxyleringen van 2-broom-3- en 2-broom-6-ethoxy-, 3-broom-2- en 3-broom-5ethoxy- en 4-broom-2-ethoxypyridine ((l)-(5)) in DMSO in aanwezigheid van kaliumthiofenoxide werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.2.1. en deverkregen reactiemengsels werden opgewerkt zoals beschreven in 2.1.2.2.. Zowel gegevens ter aanvulling van het algemene
voorschrift als afwijkingen daarvan zijn in tabel 15 vermeld.

7.4.1.2. A n a l y s e
GLC-analyses van de etherextracten vande reactiemengsels vande competitiereacties van
(l)-(5) werden uitgevoerd op kolommen met FFAP als stationaire fase (K 200, 200D en
200F) op215°Cmet 2-fenoxy- of 3-(fenylthio)pyridine alsmarker. Voorbeeld: relatieveretentietijden t.o.v. 2-fenoxypyridine (= 1,0): 2-ethoxy-6-(fenylthio)pyridine (7) 2,6; 2-ethoxy-3(fenylthio)pyridine (8) 2,6 en 2-ethoxy-4-(fenylthio)pyridine (9) 3,3 en relatieve retentietijden
van de overige reactieprodukten t.o.v. 3-(fenylthio)pyridine (= 1,0): 3-ethoxy-5-(fenylthio)pyridine (10) 2,6 en 3-ethoxy-2-(fenylthio)pyridine (6) 3,0. Verder werd K 240gebruikt. Aangetoond werd dat difenyldisulfide de bepalingen niet heeft gestoord en dat de substraten volledig werden omgezet. (Difenyldisulfide komt bij aanwezigheid in kleine hoeveelheden inde
reactiemengsels niet meer van de kolommen en vervuilt deze sterk). De opbrengsten zijn vermeld in tabel 15.
DLC-analyses van de in water oplosbare reactieprodukten van de fór/-butoxyleringen van
(l)-(5) werden uitgevoerd met silicagel als stationaire fase, terwijl verschillende IoopvloeistofMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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fen werden gebruikt, afhankelijk van de samenstelling van het reactiemengsel. Geïsoleerd
konden worden uit de banden met de aangegeven Rf-waarden de volgende stoffen, die op
grond van hun massaspectra geïdentificeerd werden.
Uit (1):Rf-waarden: 0,88 en 0,72 (ethanol als loopvloeistof): 2-broom-3-hydroxypyridine
(15) met m/e 175, 173 (M; bevat broom) en 3-ethoxy-2-hydroxypyridine (16) met m/e 139
(M), m/e 124 (M-CH3) en m/e 111 (M-C2H4).
Uit (2): Rf-waarde: 0,87 (methanol): een mengsel van 2-broom-6-hydroxypyridine (17)
met m/e 175, 173 (M; bevat broom) en 2-ethoxy-6-hydroxypyridine (18) met m/e 139 (M),
m/e 124(M-CH3) en m/e 111(M-C2H4).
Uit (3): Gevonden: (19) en (20);zie de Produkten uit (5).
Uit (4): Rf-waarden: 0,80, 0,62 en 0,28 (ethylacetaat): 3-(fenylthio)-5-hydroxypyridine(24)
metm/e203(M; zwavelhoudend)enm/e 110;3-ethoxy-5-hydroxy-4-(methylthio)pyridine (23)
met m/e 185 (M; zwavelhoudend), m/e 157 (M-C 2 H 4 ); sporen 3-ethoxy-5-hydroxypyridine
(25) met m/e 139(M), m/e 124 (M-CH3) en m/e 111 (M-C2H4).
Uit (5): R,-waarden: 0,86, 0,39 en 0,17(ethylacetaat): 2-ethoxy-4-hydroxy-3-(methyIthio)pyridine (19) met m/e 185(M; zwavelhoudend), m/e 170 (M-CH3) en m/e 157 (M-C 2 H 4 );
2-ethoxy-4-hydroxypyridine (20) met m/e 139 (M), m/e 124(M-CH3) en m/e 111(M-C2H4)
en 4-broom-2-hydroxypyridine (21)met m/e 175, 173 (M; bevat broom).
De opbrengsten zijn vermeld in tabel 15.De betreffende stoffen waren veelal in te geringe
hoeveelheden aanwezig voor verdere zuivering en meer gedetailleerde identificatie.

7.4.2. Reactieprodukten
3-Ethoxy-2-(fenylthio)pyridine(6): Synthese uit 2-broom-3-ethoxypyridine (1). AfgescheidenopK200(215°C). Het IR-spectrum wasidentiek met dat vaneenauthentiek preparaat.
2-Ethoxy-6-(fenylthio)pyridine (7): Synthese uit 2-broom-6-ethoxypyridine (2). Afgescheiden op K200(215°C). PMR- en IR-spectrawaren identiek met dievaneenauthentiek preparaat.
2-Ethoxy-3-(fenylthio)pyridine(8): Syntheseuit3-broom-2-ethoxypyridine (3). Afgescheiden
metDLCopsilicagelenbenzeenalsloopvloeistof.PMR-enIR-spectra waren identiek metdie
van een authentiek preparaat.
2-Ethoxy-4-(fenylthio)pyridine (9): Synthesealsvan(8),evenalsscheidingen identificatie.
3-Ethoxy-5-(fenylthio)pyridine (10): Synthese uit 3-broom-5-ethoxypyridine (4). Afgescheiden met DLC op silicagel en benzeen/ethylacetaat (4:1) alsloopvloeistof. Rf-waarde identiek
met die van een authentiek preparaat (uit (4) door reactie met thiofenoxide in ethanol). Het
PMR-spectrum bevestigde de structuur van (10).
3-Ethoxy-5-hydroxy-4-(methylthio)pyridine (23): Synthese uit(4).Afgescheiden metDLCop
silicagelenethylacetaatalsloopvloeistof.Smpt.:118-120°C(uitpetroleumether(80-100)).Het
[R-spectrum bevestigde de plaats van de hydroxygroep (géén pyridonstructuur). PMR-spectrum (CDC13): S8,03, s, 1H (H 6 ); S7,83, s, 1H (H 2 ); S2,45, s, 3H (methylgroep) en S4,20,
q, 2H; S1,52, t, 3H (ethylgroep).
3-(Fenylthio)-5-hydroxypyridine (24). Synthese uit (4). Afgescheiden met DLC op silicagel
en ethylacetaat als loopvloeistof. Smpt.: 145,5-146,0°C (uit petroleumether (80-100)/benzeen (3:1)). Het PMR-spectrum bevestigde de structuur van (24).
2-Ethoxy-4-hydroxypyridine (20). Synthese uit(3)en(5).Afgescheiden met DLCopsilicagel
en ethylacetaat als loopvloeistof. Het PMR-spectrum bevestigde de structuur van (20). Het
IR-spectrum vertoonde een zware band tussen 1590-1650 cm" 1 (pyridonstructuur).
De overige hydroxyverbindingen zijn niet verder opgewerkt.

7.4.3. Inwerking vankaliumthiofenoxide in DMSO op enige broomethoxypyridinen
Dereactiesvandebroomethoxypyridinen (l)-(5) inDMSOmetkaliumthiofenoxide werden
uitgevoerd zoals beschreven in 2.1.5.1. en de verkregen reactiemengsels werden opgewerkt
zoals beschreven in 2.1.5.2.. Zowel gegevens ter aanvulling van het algemenevoorschrift als
afwijkingen daarvan zijn in tabel 16vermeld.
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GLC-analyses van de etherextracten van de reactiemengsels van de inwerking van kaliumthiofenoxide op (l)-(5) werden uitgevoerd zoals in 7.4.1,2. beschreven. De hoeveelheden onomgezet (2) en (3) werden op dezelfde soort kolom bepaald bij 150°C, met als marker respectievelijk 2-broompyridine (relatieve rententietijden: marker 1,0en(2) 1,26) en3-broom-5ethoxypyridine (5) (relatieve retentietijden: (5) 1,0 en (3)2,2).
De opbrengsten zijn vermeld in tabel 16.

7.4.4. Synthese van de uitgangs- en referentieverbindingen
7.4.4.1. S y n t h e s e van de u i t g a n g s v e r b i n d i n g e n
2-Broom-3-ethoxypyridine (1) werd bereid uit 3-ethoxy-2-nitropyridine (DEN HERTOG e.a.,
1949). Als hydrobromide; smpt: 185-188°C, onder ontleding (uit ethanol).
2-Broom-6-ethoxypyridine (2) werd bereid uit 2,6-dibroompyridine (VAN DER PLAS e.a.,
1965). Kpt.: 105,5-107,5/25 mm; nD2° 1,544.
3-Broom-2-ethoxypyridine (3) werd bereid uit 3-broom-2-chloorpyridine, als voor de omzettingvan2,3-dibroompyridine (DEN HERTOGen DE BRUYN, 1951).Kpt.:103-106°C/17mm;
nD20 1,547.
3-Broom-5-ethoxypyridine (4) werd bereid uit 3,5-dibroompyridine (volgens een gewijzigd
voorschrift). De reactie werd uitgevoerd met 12,0g 3,5-dibroompyridine (50,4 mmol) en
12,0gnatriumhydroxide in 75 mlethanol doorverwarmingonder terugvloeikoeling gedurende
tenminste vier dagen. Daarna werd de ethanol zoveel mogelijk afgedestilleerd, water toegevoegd en gedestilleerd met stoom. Verkregen werd, na de gebruikelijke opwerkingsprocedure,eenoliediegezuiverd werd door destillatie onder vacuum. Kpt.:110,5-112,5°C/12mm;
nD20 1,556.
4-Broom-2-ethoxypyridine (5) werd bereid uit 2,4-dibroompyridine (volgens een gewijzigd
voorschrift). De reactie werd uitgevoerd met 23,0g 2,4-dibroompyridine (97 mmol) en 98
mmol vast natriumethoxide (bereid uit 2,26g natrium en abs. ethanol) door verwarming op
140°C gedurende 5 uur. Na afkoelen werd ijswater toegevoegd en gedestilleerd met stoom.
Stoomdestillaat op gebruikelijke wijze opgewerkt. Het verkregen produkt isgezuiverd met
preparatieveGLCopK226(180°C). Verkregen werd 10,6g(5) (opbrengst: 54%);n D 20 1,540.

7.4.4.2. Synthese van de r e f e r e n t i e v e r b i n d i n g e n
3-Ethoxy-2-(fenylthio)pyridine (6) werd bereid uit (1) volgens de methode beschreven in
2.1.5.1. en opgewerkt zoals beschreven in 2.1.5.2.. De reactie werd uitgevoerd met 5,63g(1)
(19,9mmol), 102,6mmol tert-butoxide (bereid uit 4,0gkalium enter/-butylalcohol)en 12,2g
thiofenol (111,0mmol) in 75ml DMSO gedurende 5uur op 90°C. Het residu van het etherextract werd onderworpen aaneenvoordestillatie; tot max. 160°Cbadtemperatuur bij 15mm.
Het residu werd met kolomchromatografie op silicagel gescheiden van difenyldisulfide door
toepassing van gradiëntelutie met tetra/benzeen/ethylacetaat als respectievelijke loopvloeistoffen. De opgevangen fractie met (6)werd opgewerkt en leverde2,7gzuiver (6) (opbrengst:
59%). Kpt.: 158,5-160,0°C/0,9mm. Smpt.: 105,5-106,5°C(uit petroleumether (40-60)).
2-Ethoxy-6-(fenylthio)pyridine (7) werd bereid uit (2) volgens het voorschrift voor (6) beschreven. De reactie werd uitgevoerd met 6,0g (2) (29,7 mmol), 119mmol tert-butoxide (bereid uit4,7gkalium ento-f-butylalcohol)en 14,4gthiofenol (130mmol)in 120 mlDMSOgedurende 5 uur op 90°C. De voordestillatie leverde ~ 25%uitgangsmateriaal terug. Verdere
zuivering als voor (6), uitgaande van 4,7g 'ruw' (7). Uiteindelijk verkregen: 2,46g (7) (opbrengst: 39%). Kpt.: 137,5-138,5°C/1,5mm; nD20 1,605.
2-Ethoxy-3-(fenylthio)pyridine (8) werd bereid uit 2-ethoxy-3-joodpyridine volgens het
voorschrift voor de synthese van 3-(fenylthio)pyridine (zie 4.4.6.2.). De reactie werd uitgevoerd met 5,6g substraat (22,5 mmol), 38,7 mmol natriumethoxide (uit 0,89 g natrium
en 45ml abs. ethanol) en 11ml thiofenol. Opwerking als voor (6) leverde 0,96g zuiver (8)
(opbrengst: 18%). Kpt.: 133,0-133,7°C/0,9mm; nD20 1,609.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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2-Ethoxy-4-(fenylthio)pyridine (9) werd bereid uit (5) volgens het voorschrift gevolgd voor
(6). Dereactie werd uitgevoerd met 4,0g(5)(19,8mmol), 81,8mmolto-f-butoxide(bereid uit
3,2g kalium ente/7-butylalcohol)en 9,8 g thiofenol (89,3 mmol) in 80ml DMSO gedurende
1,5 uur op 90°C. Verkregen werd 3,2g (9) (opbrengst: 70%). Kpt.: 137,5-138,0°C/0,9 mm;
nD20 1,604.
3-Ethoxy-5-(fenylthio)pyridine (10) werd bereid uit (4) aanvankelijk volgens de methode
gebruikt voor desynthesevan(8).De opbrengst isdan laag.Daarna ishetreactieprodukt van
(4)met tert-butoxide en thiofenoxide in DMSO (zietabel 15)opgewerkt. Onder die condities
is dus ~ 65% te verkrijgen aan (10), overigens nog niet in gezuiverde vorm. Daartoe werd
preparatieve DLC op silicagel met benzeen/ethylacetaat (4:1) als loopvloeistof toegepast.
Geïsoleerd werd 0,85g (10), uit 2,0g (4) (10,0 mmol) gevormd (opbrengst: 37%). Kpt.:
126,0-126,5°C/0,3 mm; nD2° 1,606.
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8. V E R G E L I J K I N G V A N DE I N W E R K I N G V A N
K A L I U M - r £ i ? r - B U T O X I D E OP H A L O G E E N P Y R I D I N E N
M E T D I E V A N A N D E R E BASEN

In dit hoofdstuk worden uit het hier beschreven onderzoek verkregen resultaten vergeleken met die van reacties van dezelfde substraten met andere basen
en welmet kaliumamide invloeibare ammoniak, lithiumpiperidide en piperidine
in ether en kaliumthiofenoxide in DMSO.

8.1. BASISCHE EN NUCLEOFIELE EIGENSCHAPPEN VAN DE
VERSCHILLENDE REAGENTIA

De pK a -waarde van ammoniak (bij -33CC) bedraagt 34, die van tert-buty\alcohol in DMSO ~ 2 9 , waarbij uit dit oplosmiddel, dat een pKa-waarde heeft
van ~ 3 3 , ook enige procenten methylsulfinylcarbanion worden gevormd. Daar
de pK a -waarde van piperidine hoger ligt dan die van ammoniak, zijn de beide
stikstofhoudende basen dus aanzienlijk basischer dan tert-butoxide in DMSO.
Dit uit zich bijv. in de omzettingssnelheid van 3-broompyridine. Aminering
meteen0,065N oplossinginvloeibare ammoniak, waarin 4equiv. kaliumamide,
verloopt bij -70°C volledig binnen 1,5 min (verg. DEN HERTOG e.a. (1974)),
terwijl te/7-butoxylering in DMSO met dezelfde overmaat base, maar een hogere concentratie aan base (1,0N) in dezelfde tijd eerst bij verwarming op
90°C98%conversie van het substraat oplevert. De pKa-waarde voor thiofenol
in DMSO zal ~ 1 1 bedragen, zodat de basische eigenschappen sterk afsteken
tegen die van de overige reagentia.
Van de beide stikstofhoudende basen is het piperidide-ion niet alleen sterker
basisch dan het amide-ion, maar ook veel nucleofieler. Dit manifesteert zich
o.a. daarin dat het piperidide-ion ook addeert aan koolstofatomen in het
pyridineringsysteem, die niet door aanhechting van halogeen rechtstreeks zijn
geactiveerd endan nietalleen aan C 4en C 2(C 6 ) maar ook aan C 3 . Kaliumamide
reageert echter, meer dan lithiumpiperidide, in een protisch oplosmiddel, terwijl daarnaast ook de metaal-stikstofbinding van andere aard is.
Van het /er?-butoxide-ion en in mindere mate het thiofenoxide-ion wordt
door gebruik van het aprotische oplosmiddel DMSO de basiciteit versterkt en
het nucleofiele karakter van beide ionen verhoogd.

8.2. REACTIES VAN HALOGEENPYRIDINEN MET 'STERKE' BASEN

De inleidende stappen van de meest interessante processen nl. die welke optreden bij inwerking van kalium-/er?-butoxide in DMSO, kaliumthiofenoxide
inDMSO,kaliumamideinvloeibareammoniak enlithiumpiperidideinetherische
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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piperidine-oplossing op alle monohalogeenpyridinen zijn samengevat in tabel
17. De mechanismen van de daaropvolgende reacties worden in 8.2.1. besproken.
8.2.1. Al danniet naast elkaar verlopendemechanismen
Beschouwing van tabel 17 leert ons dat abstractie van een proton door de
base de eerste omzetting is die in vele gevallen tot de vorming van de reactieprodukten leidt. In de tabel zijn abstracties nietvermeld, alsdegevormde carbanionen door opnemen van een proton weer in de uitgangstoffen overgaan.
8.2.1.1. R e a c t i e s van 3- en 4 - h a l o g e e n p y r i d i n e n
Nagenoeg alle protonabstracties (van C 3 of C 4 ) worden gevolgd door afsplitsing van halogenide (van C 4 of C 3 ), waardoor 3,4-didehydropyridine ontstaat. Aan dit intermediair hecht zich daarna het nucleofiel onder vorming van
het (cine)substitutieprodukt (EA-proces). Dit EA-proces verloopt bij de reacties
van alle 3- en 4-halogeenpyridinen behalve de fluorverbindingen en met alle
basen behalve kaliumthiofenoxide.
Dat 3- en 4-fluorpyridine langs deze weg nauwelijks kunnen reageren komt
doordat de gevormde carbanionen het fluor stevig blijven vasthouden, terwijl
omzettingen met kaliumthiofenoxide volgens het EA-mechanisme uitblijven,
omdat deze base te zwak is om protonen te kunnen onttrekken.
Volgens het EA-mechanisme ontstaan dus mengsels van 3-en 4-ter^-butoxypyridine (zie 3.1., tabel 3), 3- en 4-aminopyridine (PIETERSE en DEN HERTOG,
1961) en 3- en 4-piperidinopyridine (KAUFFMANN, 1965; KAUFFMANN en
NÜRNBERG, 1967). De verhouding van de 3-en 4-isomeren loopt uiteen afhankelijk van het karakter van het aan de extra binding in de 3,4-didehydroverbinding adderende nucleofiel (zie 8.2.3.).
Als nevenreactie naast het EA-proces kan een sterk nucleofiel volgens het
AE-proces inwerken op de zich daartoe lenende 4-halogeenverbindingen. Deze
nevenreacties vinden plaats bij de terr-butoxyleringen en de amineringen met
lithiumpiperidide (KAUFFMANN en NÜRNBERG, 1967). Het amide-ion in vloeibare ammoniak is blijkbaar te zwak nucleofiel om, naast de EA-substitutie,
volgens het AE-proces te reageren.
Uitsluitend volgens het AE-proces reageren uiteraard de 3- en 4-halogeenpyridinen met kaliumthiofenoxide. Verder 3- en 4-fluorpyridine met de eveneens uitgesproken nucleofiele basen kaliunwerf-butoxide en lithiumpiperidide.
Deze laatste base bewerkstelligt in de omzetting van 3-fluorpyridine een gering
verloop volgens het EA-mechanisme (KAUFFMANN, 1965).
Opmerkelijk is, dat terwijl het zich tot AE-omzettingen goed lenende 4fluorpyridine met kaliumamide in 4-aminopyridine overgaat, 3-fluorpyridine
(1) slechts gedeeltelijk volgens dit mechanisme wordt omgezet (MARTENS e.a.,
1964). Daarnaast werkt hier het in eersteinstantie gevormde 'zachte' carbanion
(2) in op een tweede molecuul van het substraat op de daarvoor gevoelige 4- en
2-plaatsen (zie voor het reactieverloop schema 8.1).
Dedoor ethoxyl opde2-plaatsgesubstitueerde 3-en4-broompyridinen reageMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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e
(2)

^

+NHf-F

0

(1)

Schema8.1.

ren zowel met kalium-?er?-butoxidealsmet kaliumamide uitsluitend volgens het
EA-mechanisme. In 4-broom-2-ethoxypyridine bevordert de ethoxygroep de
abstractie van H 3 en daardoor de vorming van de didehydroverbinding, maar
verlaagt gelijktijdig de reactiviteit van broom op de 4-plaats, waardoor het AEproces in beide gevallen geheel uitblijft (zie tabel 15in hoofdstuk 7).
Dat ook 3-broom-5-ethoxypyridine slechts het EA-mechanisme volgt, behoeft geen verklaring.
8.2.1.2. R e a c t i e s van 2 - h a l o g e e n p y r i d i n e n
Hier kunnen 2 groepen reacties onderscheiden worden nl. die met kaliumthiofenoxide en kaliumamide en die met kalium-?er?-butoxide en lithiumpiperidide.
Eerstgenoemde verbindingen reageren naar alle waarschijnlijkheid alleen
langs de AE-weg, met uiteenlopende snelheden onder vorming van op 2 gesubstitueerde pyridinen (DEN HERTOG e.a., 1974; PIETERSE en DEN HERTOG, 1961;
MARTENS, diss. 1966).
Kaliumthiofenoxide reageert met toenemende snelheid op de 2-halogeenpyridinen in de
reeks F < Cl < Br < J.
Kaliumamide geeft zelfs bij lage temperatuur zeer snelle omzettingen; meer gedetailleerde
gegevens over de snelheid van de amineringen van de verschillende halogeenverbindingen
zijn niet beschikbaar.

Het verloop van de reacties met kalium-terï-butoxide en lithiumpiperidide is
waarschijnlijk mindereenvoudig. Directe substitutie volgens het AE-mechanisme vindt plaats bij de inwerking van beide basen op 2-fluorpyridine. Lithiumpiperidide doet echter uit 2-chloor- en 2-broompyridine ingewikkelde mengsels
ontstaan, waarin stereoisomere l-cyaan-4-piperidino-l,3-butadiënen en 8cyaanchinoline werden aangetoond. Ongetwijfeld beginnen laatstgenoemde re84
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actiesmetabstractievaneenproton vanC3,waarnahetnucleofielin hoofdzaak
aanC6addeert. Voor deze omzettingen werden dein schema 8.2.weergegeven
mechanismen voorgesteld (VAN DER LANS en DEN HERTOG, 1971,1973).
^ N \ N C

5

H

1 0

\.Br
-Br

C=N

e
+ NC5H10
+H

V^VBr
-NN

Hi0C5N

-Br3

H10C5N H H C s N
i
C= C- -C=C
l

i

H

H

Schema 8.2.
Dat 2-fluorpyridine bij inwerking van lithiumpiperidide nagenoeg uitsluitend directe substitutie ondergaat (KAUFFMANN, 1965) laat zich aldus verklaren. Het fluoratoom is door het
grote -I-effect tot een sterkere activering van het C 2 -atoom in staat, terwijl hier sterischebelemmering bij de aanval op C 2 een minder grote rol kan spelen dan bij deandere halogeenverbindingen. Verder zou door het grote +M-effect het fluoratoom minder negatieve lading
kunnen dragen, waardoor een aanvallend nucleofiel minder sterk wordt afgestoten (verg.
D A L MONTE e.a. (1971)).

De reacties van 2-chloor-, 2-broom- en 2-joodpyridine met kalium-tertbutoxide zijn voor een groot deel directe substituties, waarnaast wederom
nevenreacties verlopen, wellicht ingeleid door additie van het fór/-butoxide-ion
aan C6.
Terwijl tot dusverre in geen enkel geval de 2-halogeenverbindingen volgens
een EA-mechanisme bleken te reageren, doen 2-broom-3-ethoxy-en2-broom6-ethoxypyridine dit wel. De vorming van de uit deze substraten gevormde
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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ethoxy-2,4-didehydropyridinen wordt niet verwezenlijkt door inwerking van
kalium-fórf-butoxide, maar door het minder nucleofiele en sterker basische
kaliumamide (BOER en DEN HERTOG, 1969; BOER, diss. 1973).
Beide 2-broomethoxypyridinen geven met eerstgenoemde base in eerste instantie volgens het AE-mechanisme 2-fó/7-butoxyethoxypyridinen.
8.2.2. Competitie bijinwerking vantweeverschillendebasenophalogeenpyridinen
Hierover is, behalve de resultaten in ons onderzoek (zie hoofdstuk 4 en 7)
slechts het volgende bekend.
Het 3-broompyridine reageert met een mengsel van kaliumamide en kaliumthiofenoxide (mol. verhouding 1:2:4; z.g. 'overpersproef') inammoniak onder
vorming van~ 3 0 %3-en 4-(fenylthio)pyridine naast 55-60%3-en 4-aminopyridine, terwijl bij de terf-butoxylering in aanwezigheid van thiofenoxide vrijwel
uitsluitend 3- en 4-(fenylthio)pyridine en nagenoeg geen ter?-butoxypyridinen
ontstaan. Bij de additie aan het zachte, als intermediair gevormde 3,4-didehydropyridineweethetmindernucleofiele amide-ion zichbetertehandhaven naast
het thiofenoxide-ion dan hethardere fórf-butoxide-ion. Een dergelijke tegenstellinglaat zich ook vaststellen bij dereactievan 4-broompyridine met respectievelijk kaliumamide en kalium-?er?-butoxide in aanwezigheid van thiofenoxide
(mol. verhouding substraat: kaliumamide: thiofenoxide 1:3:8). Bij de aminering ontstaat ongeveer 50% 3- en 4-(fenylthio)pyridine naast 35-45% 3- en 4aminopyridine. Ook bij de competitie tijdens additie van amide en thiofenoxide
(mol. verhouding substraat: kaliumamide: thiofenoxide 1:3:8) aan 6-ethoxy2,4-didehydropyridine ontstaat naast 22-27% ethoxy(fenylthio)pyridinen
58-64% aminoethoxypyridinen (voor de competitiereacties met kaliumamide
en kaliumthiofenoxide zie BOER, diss. 1973).
8.2.3. 'Additieverhouding'' aan de drievoudigebinding
Afgaande op de additieverhoudingen van de verschillende basen aan de
drievoudige binding, zoals vermeld in tabel 18,kunnen 2groepen van nucleofielen onderscheiden worden:piperidide- en thiofenoxide-ionen adderen met een
uiterst geringe voorkeur aan C 4 t.o.v. C 3 , daarmede de mogelijke invloed van
het stikstofatoom op de additie volledig negerend, terwijl amide- en tertbutoxide-ionen in de additiereactie zich als minder nucleofiele reagentia voordoen door een uitgesproken voorkeur voor additie aan C 4 t.o.v. C 3 .
De additie aan de drievoudige band is sterk afhankelijk van het medium:
thiofenoxide addeert in vloeibare ammoniak specifieker aan 3,4-didehydropyridine dan in DMSO (zie tabel 18).
Ook de additie in DMSO van thiofenoxide aan didehydropyridinen, in de
kern waarvan een sterk richtende groep als bijv. ethoxyl voorkomt, verloopt
niet a-specifiek.

86

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)

c
o
c
c
'•3

'S.
a
o

a
o

'I «

11

S S*

g J,
-c -a

-d
T3
ta

« o
> e

a
o

u
-a

is

>>

X

. Ü
•o «
ta

.2 M
.t! C

"°
•g 3
-a
O C
O —

? ?

1 s
00 ^

8

a>

o
00 M o

c
'•§
'E
>,
a
^-^
o

l l
ta

X
•22 ^

O
O

|s
> 3

-a

7

C C

C

ta

te
o
o w)
o

x.S

• *

• *

< *

• *

•s-e

T3
T3
tu
C

a?

o S
•- S

>> > ï >x ^
X X X X

O O O O
Xj Xj Xj Xj
U ü

ü

Ü

CS fN »A vô

E

oo

o
o

-- fi

•broom•broombroom•broom-

a
>>
x
o

m
S - "O

rA

ed ^ m es

O'S

. i>
60 S
N 00

c .S

si

I?

Meded.
Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
H xi

87

8.3.VERGELIJKING VAN DE INWERKING VAN KALIUM-te^-BUTOXIDE EN
KALIUMHYDROXIDE OP HALOGEENPYRIDINEN

Inwerking van het zwak basische kaliumhydroxide in water op halogeenpyridinen geeft resultaten, die lijken op de door ons verkregen resultaten in de
tejt-butoxyleringen van genoemde substraten in fó/-?-butylalcohol (ZOLTEWICZ
en SALE, 1971).

Het beschikbare materiaal is echter minder volledig en de methode volgens
welke de hydroxyleringen zijn uitgevoerd, belemmert het trekken van nauwkeurige conclusies over de mechanismen.
Het volgende staat echter wel vast. Op de 2- en 4-plaatsen, die voor AE-reacties meer geschikt zijn dan de 3-plaats, treedt met kaliumhydroxide uitsluitend reactie op volgens dit mechanisme (bij de ?er?-butoxyleringen in DMSO
van 4-gesubstitueerde verbindingen gedeeltelijk EA). Op de 3-plaats verlopen
AE- en EA-processen naast elkaar, ook bij 3-broompyridine, dat bij de tertbutoxylering waarschijnlijk alleen volgens het EA-mechanisme reageert.
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9. S U M M A R Y

In this thesis an orientating investigation is described as a first contribution
to the knowledge of the reactivities of monohalogenopyridines towards potassium tert-butoxide in dimethyl sulfoxide (DMSO) and terf-butylalcohol. It is
connected with extensive studies carried out to date on thebehaviour of halogeno-azahetarenes in other strongly basic media, especially potassium amide
in liquid ammonia and lithium piperidide and piperidine in ether.
As an introduction a survey is given of mechanisms occurringinreactions of
halogenoarenes with hydroxide and alkoxides. Furthermore the physical
properties and the most important chemical reactions of the solvent DMSO, to
be expected in our investigation, are discussed. Special attention is paid to
reactions of the anion of DMSO and of nucleophiles formed from its thermal
decomposition, with halogenoarenes and other aromaticcompounds (Chapter
!)•
Various procedures used for carrying out reactions and the analytical methods are described in detail (Chapter 2).
Results are given of experiments on tert-butoxylations of 3- and 4-halogenopyridines in DMSO.
3-Fluoropyridine yields 3-?er?-butoxypyridine and its decomposition product
3-hydroxypyridine by the addition-elimination (AE) mechanism; 3-chloro-,
3-bromo- and 3-iodopyridine yield 3-tert-butoxy- and 3-hydroxypyridine together with the cinesubstitution products 4-tert-butoxy- and 4-hydroxypyridine
by the EA-mechanism via 3,4-didehydropyridine; ratio of 3-and 4-substituted
products 1:2.Asby-productsfrom thelatterreactions 4-hydroxy-3-(methylthio)pyridine, l-(4'-pyridyl)-4-pyridone and 4-aminopyridine are isolated.
4-Fluoropyridine again only gives 4-substituted pyridines. The other 4halogenopyridines yield the same products as obtained from the 3-halogenopyridines. The ratios of 3- and 4-substituted products are different however, 4chloro- and 4-iodopyridine reacting by both the EA-and AE-mechanisms.
In terf-butylalcohol, in which solvent the basic properties of tert-butoxids
are lower than in DMSO, 3-fluoro-, 4-fluoro- and 4-bromopyridine are converted according to the AE-process, but 3-bromopyridine according to the
EA-mechanism producing 3-substituted compounds together with many
substances in low yields i.e. 4-hydroxypyridine, l-(4'-pyridyl)-4-pyridone,
4-aminopyridine and a tarry mass (Chapter 3).
terf-Butoxylations in DMSO in the presence of potassium thiophenoxide
proceed as follows. From 3- and 4-fluoropyridine 3- and 4-tert-butoxy- and
-hydroxypyridine are formed respectively by the AE-mechanism. 3-BromopyriMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-1 (1975)
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dine is transformed by tert-butoxide into 3,4-didehydropyridine and subsequently mainly into a mixture of 3-and 4-(phenylthio)pyridine (ratio about 1:1)
bij addition of thiophenoxide to the triple bond in the intermediate. 3-Chloropyridine reacts analogously, but at a very low rate. 4-Bromo-, 3-iodo- and 4iodopyridine react likewise via the EA-mechanism and simultaneously via the
AE-process with thiophenoxide, 4-chloropyridine being converted chiefly by
the latter process. The divergence in the rates of reaction with tert-butoxide and
thiophenoxide isexplained in terms of competition of more or less hard nucleophiles on more or less hard substrates.
In tert-butylalcohol tert-butoxide and thiophenoxide are less selective when
converting 3-fluoro-, 4-fluoro- and 4-bromopyridine by the AE-mechanism.
3-Bromopyridine wasshown to react partially via 3,4-didehydropyridine (Chapter 4).
On reacting 2-halogenopyridines with potassium tert-butoxide in DMSO
2-fluoropyridine is found to change into 2-tert-butoxy- and 2-hydroxypyridine
in high yields, following the AE-pathway. The other 2-halogenopyridines give
together with these products, 2-(methylthio)pyridine, 2-hydroxy-4-methyl- and
2-hydroxy-6-methylpyridine (the last-mentioned derivatives being obtained by
subsequent actions of methylsulfinylcarbanion and tert-butoxide) in a total
yield lower than that of2-fluoropyridine, due to side reactions possibly starting
with an attack at C 6 . It is remarkable that the methylsulfinylcarbanion substitutes exclusively at C 4 and C 6 .
From all 2-halogenopyridines in tert-butylalcohol exclusively 2-tert-butoxyand 2-hydroxypyridine were obtained in high yields by the AE-mechanism
(Chapter 5).
tert-Butoxylations of 2-bromopyridine in the presence of phenoxide showed
that the occurrence of any didehydropyridine as intermediate in these reactions
can be excluded. When using thiophenoxide as nucleophile, the tert-butoxylation did not allow its formation owing to the side reaction of thiophenoxide
with the substrate by the AE-pathway. Whereas 2-fluoropyridine only yields
2-tert-butoxypyridine the other substrates are converted into both 2-tertbutoxypyridine and 2-(phenylthio)pyridine, the ratio of these compounds
decreasing in the series CI > Br > J. This result can again be explained by the
fact that a hard nucleophile as tert-butoxide shows a preference for the hardest
substrate. This hypothesis is confirmed by the observation that on conversion
of 2-halogenopyridines with thiophenoxide alone, the rate of substitution at
C2 increases in the order F < Cl < Br < J.
In tert-butylalcohol the ratios of rates when converting 2-fluoro- and 2bromopyridineby tert-butoxide and thiophenoxide respectively were diminished
again (Chapter 6).
tert-Butoxylations of 3-bromo-2-ethoxy-, 4-bromo-2-ethoxy- and 3-bromo5-ethoxypyridine in the presence of thiophenoxide yielded mixtures from which
90
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chiefly ethoxy(phenylthio)pyridines were isolated, probably formed via ethoxy3,4-didehydropyridines as intermediates. In spite of polarization of the triple
bond by the ethoxy-group, thiophenoxide is a suitable substance for trapping
the didehydropyridines. The addition of thevery nucleophilic thiophenoxide on
5-ethoxy-3,4-didehydropyridine occurs exclusively at C 3 , the directing effect of
the ethoxy-group surpassing completely that of the ring nitrogen atom. The
addition on the extra bond in 2-ethoxy-3,4-didehydropyridine also takes place,
though to a small extent, at C 3 . Thus, the influence of this ethoxy-group is
lower due to mesomeric interaction with the ring nitrogen atom. ter/-Butoxylations of 2-bromo-3-ethoxy- and 2-bromo-6-ethoxypyridine in DMSO in the
presence of thiophenoxide yield only 3-ethoxy-2-(phenylthio)- and 2-ethoxy-6(phenylthio)pyridine respectively. Thus it may be concluded that no reaction
proceeds via any didehydropyridine (Cf. the aminations of these substrates with
potassium amide via the ethoxy-2,4-didehydropyridines) (Chapter 7).
Finally the divergence in the course of the reactions of halogenopyridines
with potassium-te/7-butoxide, potassium amide and lithium piperidide in
various solvents - a second nucleophile being present or not - is discussed
(Chapter 8).
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