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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

/ 

In verbindingen, bestaande uit twee of meer ringen, kunnen de 
cycli op verschillende wijzen aan elkaar gekoppeld zijn. Hebben 
naburige ringen geen atomen gemeenschappelijk, dan kunnen we 
nog twee gevallen onderscheiden: 
I. de ringen zijn door een chemische binding aan elkaar verbonden; 
2. de ringen zijn niet door een chemische maar door een ,,mechani

sche" binding aan elkaar gekoppeld. 
Tot het laatste geval behoren systemen waarvan de ringen als 

schakels van een ketting in elkaar grijpen. Figuur 1 geeft sche
matisch het meest eenvoudige systeem weer. 

1 2 

Door WASSERMAN2 werd de naam catenanen* voorgesteld voor 
systemen zoals 1. Behalve deze naam worden ook gebruikt de uit
drukkingen ,,interlocking rings"2•3 en ,,sich umfassende Ringe"4 of 
,,in einander verhangte Ringe"5• 

Wij verstaan onder catenanen of schakelverbindingen, behalve 
de systemen, weergegeven door figuur 1, ook alle verbindingen die 
bestaan uit drie of meer ringen welke op dezelfde wijze in elkaar 
grijpen als de ringen in systeem 1. Volgens deze definitie behoren 
,,Borromei:sche" ringsystemen6• 7 dus niet tot de ca tenanen (figuur 2). 
Catenanen .die bestaan uit twee ringen betitelen wij als mono
catenanen. 

Het doel van het onderzoek was de bereiding van een verbinding 
van het type 1. Een deel van het onderzoek is in <lit proefschrift 
beschreven. Wij zijn er niet in geslaagd de synthese van een catenaan 
te verwezenlijken. De laatste stap van het reactieschema voor de 
bereiding van een dergelijke stof, nl. de omzetting van een ver-

* Latijn, catena, schakel, ketting. 
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binding - die wij een procatenaan hebben genoemd- in een catenaan, 
mislukte. In het beginstadium van dit onderzoek was de synthese 
van catenanen nog niet beschreven. 

FRISCH en WASSERMAN hebben in 1961 in een publicatie6 over 
chemische topologie een overzicht gegeven van de literatuur die 
betrekking heeft op catenanen. Hieruit blijkt dat WILLSTATTER in 
de periode 1906-1912 op een colloquium schakelmoleculen in dis
cussie heeft gebracht. Door BACKER1 is in een rede de vraag over 
de mogelijkheid van het bestaan van catenanen naar voren ge
bracht. Blijkbaar is een aantal chemici door catenanen gefasci
neerd, zowel wat betreft hun synthese als hun te verwachten gedrag. 

MARK8 en FRISCH, MARTIN en MARK9 meenden verschillende ei
genschappen van polysiloxanen te kunnen verklaren door aan te 
nemen dat deze polymeren voor een groot deel kunnen bestaan 
uit schakelmoleculen, opgebouwd uit een groot aantal ringen. 
PATAT en DERST5 concludeerden op grond van de kinetiek van de 
depolymerisatie van polymeer fosfornitridechloride, dat deze po
lymeren bestaan uit ,,statistisch in einander verhangte Ringe". 
FRISCH en WASSERMAN6 hebben echter terecht critiek geleverd op 
de conclusie van beide groepen onderzoekers. 

Van verschillende polymeren is bekend dat deze grote ringvor
mige moleculen bevatten. Zo is in extracten van polycaprolactam 
o.a. het cyclische nonameer aangetoond10 en in extracten van 
nylon-66 het cyclische tetrameer10' 11 . Ook in polysiloxanen kunnen 
macrocyclische verbindingen voorkomen12•13. FRISCH en WASSER
MAN opperden de mogelijkheid dat in deze polymeren ook catenanen 
voorkomen. 

1.1. Chemische topologie 

De structuur van een verbinding wordt meestal beschreven door 
weer te geven: 
a. de volgorde waarin de atomen met elkaar zijn verbonden; 
b. de aard van de bindingen tussen de atomen; 
c. de configuratie om asymmetrische atomen en starre centra als 

dubbele bindingen; 
d. de conformatie. 

Staffen die wat a, b enc betreft identiek zijn en niet door rotatie 
om enkelvoudige bindingen of door verandering - hoe extreem ook -
van valentiehoeken en bindingslengten in elkaar kunnen overgaan, 
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<loch uitsluitend door verbreking, en opnieuw vorming, van een of 
meer bindingen, worden door FRISCH en W ASSERMAN6 topologische* 
isomeren genoemd. Deze auteurs geven hiervan een aantal voor
beelden. De eenvoudigste zijn die, welke zouden kunnen optreden 
bij grote ringvormige moleculens,14. 

0 
3 

Behalve de ,,gewone" ring 3 kan, wanneer de cyclus groot genoeg 
is (bij cycloalkanen meer dan 50 koolstofatomen), ook b.v. de 
,, trefoil knot" 4 bestaan. 

Een tweede voorbeeld van topologische isomerie is schematisch 
weergegeven door de figuren 1 en 5. 

1 5 

Uit molecuulmodellen blijkt dat, indien A en B cycloalkanen zijn, 
de ringen elk uit ca. 20 of meer koolstofatomen moeten bestaan 
om het systeem 1 mogelijk te doen zijn. Ofschoon een verbinding, 
schematisch weergegeven door figuur 1, bestaat uit twee stel atomen, 
ieder stel afzonderlijk voldoend aan de definitie van een molecule 
en geen atoom van ring A chemisch gebonden is aan een atoom 
van ring B, is toch het verbreken van een binding nodig om de 
twee ringen van elkaar te scheiden. FRISCH en W ASSERMAN6 spreken 
van een ,, topologische binding" tussen beide ringen. 

* Twee figuren heten topologisch equivalent, indien de ene figuur een-eenduidig 
(bijectief) en continu op de andere figuur kan worden a£gebeeld. Let men op de 
figuren 3 en 4, dan ziet men gemakkelijk in dat deze topologisch equivalent zijn. 
Hetzelfde is het geval met de figuren 1 en 5. Het essentiele onderscheid tussen de 
figuren 3 en 4, resp. 1 en 5 is de ligging (inbedding) in de ruimte. Men kan niet de 
ene figuur met de omgevende ruimte een-eenduidig en continu afbeelden op de 
andere figuur met de omgevende ruimte. In plaats van te spreken over topologische 
isomerie, ware het beter hier te spreken van inbeddingsisomerie. 
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1.2. Nomenclatuur van catenanen 

Wij beperken ons in dit hoofdstuk verder tot catenanen, bestaande 
uit twee ringen. 

Door KOHLER en DIETERICH15 is voorgesteld de naam van een 
catenaan te vormen uit de namen van de ringen afzonderlijk met 
het tussenvoegsel cum. FRISCH en W ASSERMAN6 geven de term 
34,34-catenaan voor een schakelverbinding waarvan de ringen elk 
uit 34 koolstofatomen bestaan. In een artikel over absolute con
figuratie en chemische topologie gebruikt TAUBER7 een uitbreiding 
van deze laatste naamgeving. Aan het catenaan 6 werd door hem 

NOH 
11 0 

,c---,----------------~--g~ 
(CH2) 17 (CH2) 16 (CH2}17 (CH2}16 L : c__) 

C ~OH 
JI 
0 6 

de naam [36,34]-catenan-1,19,1',18'-tetraon-l,l'-dioxim gegeven. 
De nomenclatuur, door TAUBER gebruikt, kan gemakkelijk aan
leiding geven tot verwarring. Wij stellen daarom voor die van 
KOHLER en DIETERICH te handhaven, maar de naam te laten voor
afgaan door de term catenaan. Indien we de ring met het grootste 
aantal atomen in de ring het eerst noemen, wordt de naam van 6 dus: 
catenaan cyclohexatriacontaan-1,19-dion-l-oxim cum cyclotetra
triacontaan-1,18-dion-l-oxim. 

1.3. Stereochemie van catenanen 

We behandelen hier alleen enkele aspecten van de stereochemie 
van mono-catenanen en laten buiten beschouwing al die gevallen 
waarin een of beide ringen dubbel of meervoudig gewonden zijn of 
voorkomen als ringen met een of meer knopen ill de keten6• 7• 14• 

Mono-catenanen, bestaande uit twee cycloalkaanringen zonder 
substituenten, vertonen geen bijzondere stereochemie. Deze ver
bindingen zijn tot dekking te brengen met hun spiegelbeeld. Het
zelfde is het geval wanneer een van de ringen een substituent heeft, 
of een der ringen twee substituenten heeft aan hetzelfde koolstof
atoom. 
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Beschouwen we het algemene geval 7, waarin de substituenten D 
en E, resp. Fen G aan hetzelfde koolstofatoom zijn gebonden, dan 
zien we dat alleen optische activiteit kan optreden als D =FE en 
F=j::G. 

D~r:-'\/F 
E~JG 

Bij allenen en spiranen zijn dezelfde voorwaarden voor enantio
merie noodzakelijk. Er zijn meer punten van overeenkomst tussen 
de stereochemie van catenanen enerzijds en allenen en spiranen 
anderzijds. 

TAUBER7 heeft de Cahn-Ingold-Prelog-regels16 voor het aangeven 
van de configuratie van dissymmetrische moleculen zodanig uitge
breid, dat deze ook kunnen worden toegepast op catenanen en cycli 
met knopen in de keten. 

Van de mono-catenanen met twee substituenten aan verschillende 
atomen van elke ring, behandelen we slechts enkele voorbeelden. 

Door na te gaan welke symmetrie-elementen de gesubstitueerde 
ringen A en B gemeenschappelijk hebben, is gemakkelijk in te zien 
wanneer optische activiteit kan optreden*. Er zijn gevallen te 
bedenken waarbij geen der gesubstitueerde ringen afzonderlijk, 
dissymmetrisch is en het catenaan wel, en ook voorbeelden waarbij 
het omgekeerde het geval is. Figuur 8 geeft schematisch een ca
tenaan weer bestaande uit de ring A, met substituenten D en E, 
en de cyclus B, met substituenten Fen G. De ringen en de plaatsen 
van de substituenten zijn hier zodanig gedacht dat elke gesubsti
tueerde ring afzonderlijk, een symmetrievlak heeft (D =/:: E; 
F =/::G). 

A)--~BR B '1---V ,-R 

R 

8 9 

* FRISCH en W ASSERMAN6 stellen ten onrechte, dat een catenaan, waarvan elke 
ring twee substituenten heeft, bestaat uit een paar enantiomorfe vormen. 
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De symmetrievlakken van beide ringen vallen niet samen, zodat 
catenanen van dit type optische activiteit zullen vertonen. Een 
voorbeeld van het geval waarbij de gesubstitueerde ringen A en B 
afzonderhjk, dissymmetrisch zijn en het catenaan zelf niet, is 
weergegeven in figuur 9. De gesubstitueerde ringen A en B zijn 
spiegelbeelden van elkaar. Figuur 9 stelt een soort meso-vorm 
voor; er is een viertallige spiegelas aanwezig. 

Complicaties kunnen optreden wanneer een of beide ringen zo 
klein zijn dat ze om geen der substituenten van de andere ring 
heen kunnen schuiven. Als in de verbinding, schematisch weer
gegeven door figuur 10a, ring B klein genoeg is, dan kan de ver
binding niet meer tot dekking gebracht worden met zijn spiegel
beeld. 

lOa, n = m; D =I=- E 
lOb, n =/=- m; D =/=- E 

G
~ 

-c---.._ 
I ""' ~ (CH,Jm 

B "->----~___./ A 
I 
H 

11, n =I=- m; D =I=- E 

Indien n * m zijn er meer stereo-isomeren mogelijk, waarvan er 
twee zijn weergegeven door de formules 10b en 11. 

1.4. Chemische en fysische eigenschappen van catenanen 

FRISCH en WASSERMAN6 hebben zich gewaagd aan een voorspelling 
van enkele eigenschappen van catenanen. Deze auteurs veronder
stellen dat alleen een beduidend verschil in chemische eigenschap
pen tussen 1 en 5 zal optreden indien de ringen van 1 en 5 relatief 
klein zijn. In dat geval zal de reactiviteit van het catenaan 1, 
t.o.v. externe reagentia, vergeleken met de reactiviteit van het 
topologisch isomeer 5, anders kunnen zijn. De topologische binding 
tussen de ringen A en B van catenaan 1 zal tevens invloed hebben 
op trans-annulaire en bi-annulaire reacties. Bij zeer grote ringen 
(bijv. elke ring bestaande uit 60 atomen) zullen de verschillen in 
chemische eigenschappen tussen 1 en 5 waarschijnlijk slechts gering 
zijn. Grote invloed is te verwachten op fysische eigenschappen als 
optische rotatie (zie § 1.3), viscositeit, smeltpunt (en kookpunt). 
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FRISCH en W ASSERMAN6 komen op grond van enkele berekeningen 
tot de conclusie dat de overgang van een catenaan 1, bestaande 
uit cycloalkaanringen, in het topologisch isomeer 5 een buiten
gewoon langzaam verlopende reactie moet zijn. 

Van de stof waaraan WASSERMAN 2• 17 de structuur 12 heeft toe
gekend zijn enkele infrarood-absorptiebanden bekend. De ver
binding is als een olie geisoleerd. 

0 AcO 

( 
C,4 H63 D5 

II 
1-c'""' 
(: CHOR 
"- / (CH2 ) 32 

AcO 

,/(CH2)12 

/''. \ 
AcN (CH,) 25 C=O 

" ) ~(CH2)i2 12 
13 

Van het catenaan 13, gesynthetiseerd door SCHILL en LtiTTRING

HAUS18, zijn verschillende derivaten bereid. De ultraviolet- en in
frarood-absorptiespectra van deze verbindingen vertonen geen bij
zonderheden die wijzen op invloed van de ,, topologische binding" 
tussen beide ringen, op deze spectra. Door deze auteurs werd het 
molecuulgewicht van 13 bepaald door isotherme destillatie. De 
waarden, hierbij gevonden (960 en 995), komen vrij goed overeen 
met het voor het catenaan 13 berekende molecuulgewicht (1022.6). 

In het aan KOHLER en DIETERICH verleende patent15, waarvan 
de inhoud bleek te berusten op een levendige fantasie19, zijn enkele 
toepassingsmogelijkheden van catenanen genoemd. 
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HOOFDSTUK 2 

ALGEMENE SYNTHESEMOGELIJKHEDEN VOOR 
CATENANEN 

2.1. Literatuuroverzicht van mogelijke catenaansyntheses 

In de literatuur zijn de laatste jaren verschillende mogelijkheden 
aangegeven volgens welke catenanen, in principe, kunnen warden 
gesynthetiseerd. Wij geven een overzicht van deze methoden en 
van het experimentele werk, dat voornamelijk door LUTTRING
HAUS en medewerkers op dit gebied is uitgevoerd. 

Fjguur 14 stelt een verbinding voor, bestaande uit een lange 
keten met aan de uiteinden hiervan groepen Z, die zodanig met 
elkaar kunnen reageren, dat een ringvormig molecule B ontstaat. 
Indien de keten lang genoeg is, bestaat de mogelijkheid dat er bij 
zo'n cyclisatiereactie ook wat van een catenaan wordt gevormd. 
Om intermoleculaire readies te vermijden worden cyclisatiereac
ties, waarbij grote ringen ontstaan, meestal uitgevoerd in grote 
verdunning. De waarschijnlijkheid, dat bij zo'n ringsluitings
reactie een redelijke hoeveelheid catenaan ontstaat zal dus slechts 
gering kunnen zijn. 

Meer kans op succes zal een synthese bieden waarbij in het 
begin van de reactie reeds een macrocyclische verbinding A, bij 
voorkeur in hoge concentratie, aanwezig is. Een dergelijke synthese 
is schematisch weergegeven door vergelijking 1. 

z 

z 
14 

A 

c6 
I 
z 
15 

(1) 

A B 
1 

WASSERMAN2 werkte volgens dit principe toen hij de di-ester 16 onder
wierp aan een acyloi:necondensatie in een 1: 1 mengsel van xyleen 
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16 17 18 19 

(la) 

en gedeeltelijk gedeutereerd cyclotetratriacontaan (vergelijking la). 
Uit het reactiemengsel werd de koolwaterstof 17 verwijderd door 
chromatografie. Het resterende deel van het reactieproduct zou 
bestaan uit een mengsel van het catenaan 18 en het oc-ketol 19. 
Infrarood-absorptiebanden bij 2105, 2160 en 2200 cm-1, toege
schreven aan C-D rekvibraties, wijzen op het voorkomen van 
catenaan 18 in dit reactieproduct .. Door oxidatie van dit mengsel 
kon WASSERMAN behalve dotriacontaan-1,32-dicarbonzuur ook ver
binding 17 isoleren. Scheiding van het mengsel van 18 en 19 leverde 
een kleine hoeveelheid olie (opbrengst 0.0001 % berekend op de 
,,precursor" van de C34 ring) die zou bestaan uit het catenaan 18. 

LuTTRINGHAUS en medewerkers4 hadden geen succes met hun 
poging een catenaan te synthetiseren via schema 1. Ze gingen hierbij 
uit van een insluitverbinding, waaraan zij aanvankelijk de struc
tuur, schematisch weergegeven door figuur 15, toekenden. Als 
cyclus fungeerde in hun experimenten oc-dextrine en als te cy
cliseren verbinding het dithiol p-C6H 4 [0(CH2)10SH]2• Het door 
oxidatie van het dithiol verwachte cyclische disulfide werd bij 
deze reactie niet gevormd. 

Uit de resultaten van bovengenoemd werk van WASSERMAN en 
LUTTRINGHAUS et al. hebben wij de conclusie getrokken, dat syn
these van catenanen via dit soort methoden weinig aantrekkelijk is. 

In de volgende schema's stelt E een atoom of groep voor welke 
in reactie kan treden met een functie Y onder vorming van een 
cyclus. Verbreking van bepaalde bindingen, uitgaande van de daar
toe geschikte atomen of groepen D en E, kan in het laatste stadium 
van de syntheses een catenaan leveren. 

Een schema voor de opbouw van een catenaan volgens een sterisch 
gericht principe is weergegeven in reactievergelijking 2. 
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(2) 

(2a) 

25 

Indien de reactie verloopt via vgl. 2a wordt verbinding 23 ge
vormd; uit deze laatste verbinding kan geen catenaan ontstaan. 

LiiTTRINGHAUS en LINKE20 zijn er niet in geslaagd dit principe 
te verwezenlijken volgens vgl. 2b. 

Br 

J(CH2ho\ (~H,) 10 
0 I I 

CH,¢CH,NH,J<~~r: -? 

o I L (CH,)10 
(CH2)i0 I 

Br 
26 I 27 

f(CH2)i01 
0 / ,,-(CH2 )i0~ 

CHa¢ / CHO Ac I AcN C=O J 
~ CH,OAc ~ /CH OAc L _J (CH,)10 

(CH2 )i0 

(2b) 

28 

De stereochemie van verbinding 26 is van dien aard dat de uitwijk
reactie volgens vgl. 2a hier veel waarschijnlijker is dan de vorrning 
van het catenaan. Door een goede keuze van de te cycliseren stof 
zijn SCHILL en LiiTTRINGHAus18 er in geslaagd volgens een variant 
van principe 2 een catenaan te synthetiseren (vgl. 2c). 
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Cl 
I 

(CH2hz /(CH2)12 

c I ~ ~/o~ / "-o :::::,... NH, 

f/0 ' ~ 
1
'\ 5 stappen 

c 1) ............... ~--+ 
\'-o~ :::::,... ,N \ 

(CHz),z (CHzlzs 
I 

"'-.(CH ) - • (CH,),. 
2 12 

Cl 29 30 

(2c) 
AcO 

AcO 
,/(CH2),2 

/''. \ 
AcN (CH2 ) 25 C=O 

·,~ / 
31 (CH,),, 

Uit molecuulmodellen blijkt dat de nevenreactie die zou leiden 
tot een verbinding met beide - (CH2) 12 - ketens aan dezelfde kant 
van de benzeenkern, waaruit geen catenaan kan ontstaan, vrijwel 
is uitgesloten. 

Volgens een variant (2d) van principe 2 is door ScHILL21 de cate
naan-,,precursor" 35 bereid (vgl. 2e). 

y 

f-8~ 
y 

32 

t.),. hNH, l 
""'N·~u' (CH,J,i 

/ 0 
(CH,) 10 

I 
Br 34 

(2d) 

33 

( )yo~ 
(CH,),. Py {f H,),. ) 

l~-~~-N· ) (CH,) 21 

~ 
(2e) 

35 

De laatste verbinding is door ons eveneens, maar op een andere 
manier verkregen. 
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Merkwaardig genoeg werd door LtiTTRINGHAUS en SCHILL ook een 
poging ondemomen om een catenaan te synthetiseren via schema 3. 

Het is echter veel waarschijnlijker dat hierbij producten worden 
gevormd via de reacties b, c en d dan via a. De cyclisatie van het 
tetra-nitril 36 leidde dan ook niet tot het gewenste product22 • 

CN 

CN I 
I (CH,Jio 

(CH2),0 / 

""' /o-CH 

/c"' I 
0-CH 

(CH2),0 "' 

bN (CH,Jio 

I 
36 CN 

SCHILL heeft eveneens geprobeerd een catenaan te maken volgens 
een variant van principe 3. Hierbij werd uitgegaan van twee 
componenten, schematisch weergegeven door de figuren 37 en 38. 
Het zal ongetwijfeld zeer moeilijk zijn verbindingen te bedenken 
waarbij in plaats van het extra-annulaire product 39 de intra
annulaire verbinding 40 ontstaat*. De ervaringen van ScHILL4 met 
deze methode zijn dan ook niet gunstig geweest. 

Meer belovend lijkt schema 4. De grote ring in de uitgangsstof 
41 moet hierbij intra-annulair ,,overbrugd" worden door de groe-

* De termen intra- en extra-annulair zijn ingevoerd door LtiTTRINGHAUS en 
medewerkers4. 
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3a) 

pering -D-E-D-. Bij een minder goede keuze van verbinding 
42 kan het extra-annulaire product 46 ontstaan. 

8 ~ 8 ~ e ~ ~ ~ ~ 
I 41 42 4.1 44 45 

y 

l 
DD 

0 0 0 
_____,.. + 

D D 

46 47 = 41 48 

(4) 

PRINZBACH4 heeft geprobeerd macrocyclische diolen (41; D =OH) 
om te zetten in verbinrnngen van het type 42 (-D-E-D- = 
-O-CO-CR2-CO-O-). 
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KOHLER en DIETERICH hebben in hun sensatieverwekkend patent15 

de synthese van een catenaan beschreven op ongeveer dezelfde wijze 
als is weergegeven in schema 4. 

Op al de aangegeven principes kunnen variaties worden aange
bracht. Wij hebben geprobeerd catenanen te synthetiseren volgens 
schema 5. 

z 

(\ ,,---I~ 
~ ,-0 E-D-E -'7 E-D-E ~ E-D-E ~ ~E (5) \__) '---L./ ~ 

l 
z 

49 50 51 52 

FRISCH en WASSERMAN6 hebben naar voren gebracht dat het in 
principe ook mogelijk moet zijn catenanen en ringen met knopen in 
de keten te synthetiseren, uitgaande van Mobius-ringen. 

2.2, Overwegingen van de keuze der te volgen methode 

Bij het begin van het onderzoek gingen onze gedachten uit naar 
een verbinding, schematisch weergegeven door figuur 50. Volgens 
schema 5 kan uit een verbinding van dit type een catenaan worden 
gevormd. Worden dezelfde reacties uitgevoerd met het extra
annulaire isomeer 53, dan resulteren de ,,losse" ringen 55 en 56: 

,....----..... ~ _,.----.....,.. 0 E E --7 E E --7 E E + 
~ ~ '--------"' 
/D"-. 0 55 56 (5a) 

z z 

53 54 

De vorming van 53 kan worden vermeden door voor D en E sterisch 
geschikte atomen of groepen te kiezen en door een juiste keuze 
van de ringgrootte in verbinding 50. Bij voorkeur moet het vlak 
door de bindingen, uitgaande van atoom (of groep) D, loodrecht 
staan op het vlak door de bindingen uitgaande van de atomen (of 
groepen) E. 

Door LtiTTRINGHAUS en SIMON23 is in 1945 de synthese beschreven 
van de diansaverbinding* 57a. De grote ring, bestaande uit twintig 

* Latijn: ansa = hengsel. 
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koolstofatomen en twee stikstofatomen, kan ruwweg gesproken in 
een vlak liggen. Uit een molecuulmodel blijkt dat de benzeenkern 
in dit zelfde vlak kan liggen. Indien aan de benzeenring een of meer 
voldoend grote substituenten verbonden zijn, dan is de conformatie 
waarbij het gehele molecule vrijwel vlak is, uitgesloten. 

( 
N· 

I ( 
N 

I ~ 
x 

(CH2) 10 (CH2) 10 (CH2) 0 (CH2)n 

l x ) l x j 
N N 

5?'a(X=H) 58 

Formule 58 geeft een diansaverbinding weer met substituenten 
op de plaatsen 2 en 5 van de benzeenring. 
Met behulp van Stuart-Briegleb-modellen* hebben we nagegaan 
wat de meest geschikte waarde voor n is om de vorming van extra
annulaire verbindingen te vermijden. Voor X werd genomen OH, 
OCH3 en Br. 
a. n = 10, X =OH of X = OCH3 ; in beide gevallen is zowel de 

intra- als de extra-annulaire vorm mogelijk. Deze vormen kunnen 
in een model niet in elkaar overgaan. De intra-annulaire vorm is 
sterisch gunstiger dan de extra-annulaire. 

b. n = 10, X =Br, alleen de intra-annulaire vorm kan worden 
geconstrueerd. 

c. n = 12, X = OH of X = OCH3 . Beide vormen zijn mogelijk; 
in een model kunnen de twee configuraties net niet in elkaar 
overgaan. 

d. n = 12, X =Br. De intra-annulaire configuratie is sterisch 
veel aantrekkelijker dan de extra-annulaire; overgang van de ene 
vorm in de andere is niet mogelijk. 

e. n = 9, X = OH, X = OCH3 of X = Br. Alleen de intra
annulaire vorm is mogelijk. 

f. n = 8, X =OH, X = OCH3 of X =Br. In deze gevallen kan 
alleen de intra-annulaire vorm worden geconstrueerd; vooral 
voor X = Br zal er veel sterische hindering optreden. 

* Gebruik werd gemaakt van Stuart-Briegleb-modellen van de firma E. Leybold's 
Nachfolger, Koln-Bayenthal. Wij hechten bij grote moleculen als 58 minder waarde 
aan deze atoommodellen dan L-0-TTRINGHAUS en EYRING24• De betrouwbaarheid 
van deze modellen vermindert sterk door slijtage t.g.v. veelvuldig gebruik. 
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LuTTRINGHAUS en medewerkers24 hebben dioxa-paracyclofanen 
van het type 59 gesynthetiseerd door cyclisatie van de verbindingen 
60. 

H0-0-0(CH,).Br 

60 

De opbrengsten van deze cyclisaties ZlJn weergegeven in onder
staande tabel: 

n = 10, opbrengst 79 % 
n = 9, opbrengst 43 % 
n = 8, opbrengst 18 % 
n = 7, opbrengst 0 % 

Omdat bij de synthese van de diansaverbindingen van het type 58 
twee cyclisaties moeten worden uitgevoerd, hebben we, om te lage 
opbrengsten te vermijden, afgezien van n = 8 of n = 9 en hebben 
we ons beperkt tot n = 10, hoewel het gevaar dan bestaat dat voor 
X =OH of OCH3 de extra-annulaire vorm ontstaat. 

Het lag aanvankelijk in onze bedoeling in de verbinding 57 a, 
gesynthetiseerd door LUTTRINGHAUS en SIMON23, op de plaatsen 2 
en 5 een substituent in te voeren, deze substituenten indien nodig 
te verlengen, de uiteinden van de lange ketens met elkaar te ver
binden, waarna het verbreken van de bindingen tussen de N
atomen en de benzeenring een catenaan kan geven (vgl. 5b). 

( 
N 

l ( ff1 qx (CH2 ) 10 I (CH.),0 ~ ( CH2),0 J ( CH2),0 ~ 

l x ) - l . ~ ) .N z/ 
57 61 

( ( 
(CH,)10 - (CH, ho 

l N l 
62 63 (5b) 
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Een catenaan-,,precursor" van het type 62 zou ook kunnen worden 
gesynthetiseerd door eerst de grate ring te maken en daarna de 
twee -(CH2)10-hengsels aan te brengen (principe ld, § 2.1). Wij 
hebben deze weg niet gevolgd omdat wij vreesden dat op deze wijze 
het extra-annulaire product gemakkelijker zou ontstaan dan via de 
reacties weergegeven in vgl. 5b. Bovendien verwachtten wij dat 
cyclisaties volgens schema ld een lage opbrengst zouden geven. 

Tijdens mt onderzoek heeft ScHILL21 de bereiding van een ca
tenaan-,,precursor" 35 volgens <lit principe (ld) gepubHceerd (vgl. 
le). De verbiniling van SCHILL bleek identiek met de door ons 
gemaakte stof. ScmLL's opbrengst aan verbinding 35 (vgl. le) was 
veel lager dan de opbrengst van een, in dezelfde publicatie vermelde, 
soortgelijke synthese van een diansaverbinding waarbij de grote 
ring niet aanwezig was. 

De keuze van de substituenten X is hier vrij beperkt. Bij de 
invoering van de substituenten X mogen geen reagentia warden ge
bruikt welke oxiderend kunnen werken, omdat p-diaminobenzeen
derivaten gemakkelijk warden geoxideerd25• Substituenten X waar
in een N-atoom aan de benzeenkern is gebonden, moeten warden 
vermeden, evenals de substituenten X = CH20R, X = CH2-NHR of 
substituenten waarin een zwavelatoom voorkomt, omdat in al 
deze gevallen moeilijkheden zijn te verwachten bij het selectief 
doorbreken van de N-aryl bindingen in de laatste fase. 

Als een van de weinige mogelijkheden bleef over de Friedel
Crafts acylering van de diansaverbinding 57a. Er zijn slechts 
weinig Friedel-Crafts acyleringen van aromatische aminen bekend26; 
voor zover aromatische aminen in de kern warden geacyleerd zijn 
de opbrengsten meestal erg laag. We slaagden er niet in de model
stof N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen te acyleren met acetyl
chloride of sebacinezure monoethylester chloride. Wel kon uit 
N,N-diethylaniline door Friedel-Crafts acetylering in slechte op
brengst p-N,N-diethylaminoacetofenon warden verkregen. 

Meer is bekend omtrent kernacylering van N-acylanilinederi
vaten26. Het gelukte ons echter niet N,N'-diacetyl-p-diaminobenzeen 
te laten reageren met acetylchloride o.i.v. aluminiumchloride. 

Omdat het, zoals uit het voorgaande blijkt, weinig aantrekkelijk 
lijkt verbindingen van het type 58 (n = 10) te synthetiseren uit 
de diansaverbinding 57a, besloten we de synthese van in de kern 
gesubstitueerde diansaverbindingen uit te voeren via op de plaatsen 
2 en 5 gesubstitueerde 1,4-diaminobenzeenderivaten. 
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2.3. Synthese van 1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen en 1,4-
diamino-2,5-dimethoxybenzeen 

LtiTTRINGHAUS en SIMON23 zijn bij een der syntheses van de diansa
verbinding 57a uitgegaan van p-diaminobenzeen. Het leek aan
nemelijk te veronderstellen dat gesubstitueerde diansaverbindingen 
op soortgelijke wijze kunnen worden gemaakt via diaminen van 
het type 64. 

xqx 
NH2 

64 

Behalve de eisen die in het voorgaande aan de substituenten X zijn 
gesteld, moeten deze substituenten nu ook nog tijdens de synthese 
van de verbindingen 57 intact blijven. Het meest voor de hand 
liggend is: X = halogeen, OR, CH2CH=CH2 of (CH2)nZ. 

Van deze vier mogelijkheden werden alleen de eerste drie onder
zocht, omdat spoedig bleek dat voor X = (CH2)nZ (en ook voor 
X = CH2CH=CH) de splitsing van de N-aryl bindingen in een 
later stadium waarschijnlijk moeilijkheden zou opleveren. 

Bereid werd l,4-diallyl-2,5-benzochinon, met het oogmerk deze 
verbinding via het dioxim om te zetten in l,4-diallyl-2,5-diamino
benzeen. De synthese van het dioxim mislukte echter; alleen het 
mono-oxim werd verkregen. Het is bekend dat de synthese van in de 
kern gesubstitueerde p-benzochinon-dioximen dikwijls moeilijkheden 
geeft27 • We hebben ons daarom beperkt tot de diaminen 64 met 
X = Br en X = OCH3 . 

l,4-Diamino-2,5-dibroombenzeen is door JACKSON en CALHANE28 

verkregen door reductie van l,4-dibroom-2,5-dinitrobenzeen. De 
laatste verbinding is door deze en andere onderzoekers29•30 ge
isoleerd uit het mengsel van dinitroverbindingen dat ontstaat bij 
krachtige nitrering van p-dibroombenzeen. De opbrengsten aan 
l,4-dibroom-2,5-dinitrobenzeen zijn, voor zover vermeld, echter 
laag. Daarom hebben wij l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen gesyn
thetiseerd op de in vgl. 6 aangegeven wijze. 

De structuur van l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen is door JACK
SON en CALHANE bewezen. Deze structuur werd door ons bevestigd 
door analyses en spectra van de stof zelf en van de tussenproducten 
en door een experiment beschreven in § 3.2.2. 
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l,4-Diamino-2,5-dimethoxybenzeen is in enkele patenten31 ver
meld zonder dat een bereiding is gegeven. De synthese van deze 
verbinding werd uitgevoerd volgens vgl. 6. 

NIETZKI en RECHBERG32 hebben een structuurbewijs van l,4-
diamino-2,5-dimethoxybenzeen - verkregen door reductie van l,4-
dimethoxy-2,5-dinitrobenzeen - geleverd zonder echter verder ook 
maar een eigenschap van dit diamine te beschrijven. De structuur van 
het door ons gesynthetiseerde diamine blijkt uit analyses en spectra 
van de stof zelf en van de tussenproducten. Bovendien werd aange
toond dat een derivaat van dit diamine identiek is met een verbin
ding die door ons op een geheel andere wijze is verkregen ( § 4.1). 

D X ONO, x ,&NH, x 
-? I _.,.. ~ 

x x ~ x 

(6) 

b. X =Br 
c. X =·0CH3 

Een aantal tussenproducten van de reactieschema's 6 is in de 
literatuur beschreven. 

2.4. Experimenteel gedeelte 

Bij de bepaling van de smeltpunten werd, tenzij anders is vermeld, gebruik ge
maakt van een vloeistofbad. Alle smeltpunten zijn gecorrigeerd. De opgegeven 
kookpunten zijn niet gecorrigeerd. 

Voor dunnelaag-chromatografie (TLC) werd gebruik gemaakt van glasplaten 
{afmetingen 5 X 20 cm), bedektmet een laagje (dikte 0.25 mm) aluminiumoxide G 
(Merck A.G.) of silicagel G (Merck A.G.). De platen werden geactiveerd door 2 uur 
verwarmen op 120° en bewaard boven silicagel in een exsiccator. De dunnelaag
chromatogrammen werden in de meeste gevallen ontwikkeld met jodiumdamp. 

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de ultraviolet (UV)-spectra opgenomen 
met een Zeiss-spectrofotometer, model PMQ II. In de gevallen <lat gebruik werd 
gemaakt van een Beckman-spectrofotometer, model DK II, is <lit bij de weergave 
van de spectra aangegeven. 

De infrarood (IR)-absorpties zijn bepaald met een Perkin-Elmer roosterspec
trofotometer, model 125, of met een Perkin-Elmer Infracord, model 137; deze laatste 
spectra zijn aangeduid met ,,Infracord''. 

Voor de bepaling van de protonmagnetische resonantie (PMR)-spectra werd 
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een Varian spectrometer, model A 60, die werkte bij 60 M. Hertz, gebruikt; tenzij 
anders is aangegeven, werd tetramethylsilaan (TMS) als ,,internal standard" ge
nomen. De chemische verschuiving is uitgedrukt in r waarden (ppm); de TMS piek 
wordt gedefinieerd als r = 10. De integratieverhouding wordt alleen gegeven 
indien deze afwijkt van de theoretische. De concentratie is aangegeven in proc. 
(g/100 ml oplossing). De koppelingsconstanten zijn alleen vermeld voor zover deze 
uit het opsplitsingspatroon duidelijk zijn af te lezen. 

De nieeste spectra, in dit proefschrift vermeld, zijn opgenomen door mejuffrouw 
K. S. Meijer en mejuffrouw H. W. de Groot. De elementanalyses werden onder 
leiding van de heer W. M. Hazenberg uitgevoerd in de micro-analytische afdeling 
van het Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen. 

N,N,N',N '-Tetraethyl-p-diaminobenzeen 

Deze verbinding werd bereid volgens aanwijzingen van KROLLPFEIFFER33 . In een 
Cariusbuis werd een mengsel van 10.8 g (0.100 mol) p-diaminobenzeen, 48.0 g 
(0.440 mol) ethylbromide en 16.5 g (0.41 mol) natriumhydroxide, opgelost in 35 ml 
water, gedurende 7 uur onder schudden verwarmd op 130°. Na afkoelen werd 2N 
natriumhydroxide oplossing toegevoegd. De vaste stof werd afgezogen en daarna 
omgekristalliseerd uit een mengsel van ethanol en water, uit een mengsel van me
thanol en water, of uit een mengsel van dimethylformamide en water. De stof 
kristalliseerde in de vorm van bijna witte glinsterende blaadjes. De opbrengst 
bedroeg 74-87 %; smp 50.6-51.3° (lit. 33 : smp 52°, opbrengst niet vermeld). 

Reactie van N.N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen met acetylchloride 

Aan een oplossing van 22.0 g (0.100 mol) N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen 
in 100 ml droge 1,1,2,2-tetrachloorethaan werd toegevoegd 9.42 g (0.120 mol) 
acetylchloride, opgelost in 50 ml 1,1,2,2-tetrachloorethaan. Aan de oplossing werd 
bij 0° onder stikstof toegevoegd 17.3 g (0.130 mol) aluminiumchloride (Merck 
A.G.). Het geheel werd 4 uur verhit op een stoombad. Het donkerbruine reactie
mengsel werd afgekoeld en vervolgens gegoten op ijs. Behalve teer kon 18.6 g 
N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen met smp 49.8-51.4° ge1soleerd worden; 
het smeltpunt van een mengsel met uitgangsstof gaf geen depressie. 

Sebacinezure monoethylester chloride 

Aan een oplossing van 158 g (0.69 mol) mono-ethylsebayaat34a in 625 ml op natrium 
gedroogde petroleumether (kp 60-80°) werd 80 ml (132 g, 1.11 mol) gezuiverde 
thionylchloride36a toegevoegd. Na een etmaal bij kamertemperatuur werd het 
mengsel 2 uur gekookt onder terugvloeiing. Het oplosmiddel werd afgedestilleerd. 
Het residu werd gefractioneerd door een Vigreux-opzet (lengte 20 cm). Een 
fractie met kooktraject 131-133.5°/1.5 mm, n~0 1.4498, werd verkregen. De op
brengst bedroeg 104 g (61 %) (lit.36 : kp 168-170°/15 mm). 

Reactie van N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen met sebacinezure monoethylester 
chloride 

Een mengsel van 17.2 g (0.078 mol) N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen, 
26.3 g (0.106 mol) sebacinezure monoethylester chloride, 28.2 g (0.212 mol) alumi
niumchloride (Merck A.G.) en 200 ml gezuiverde 1,1,2,2-tetrachloorethaan werd 
onder stikstof 6 uur op een stoombad verwarmd en geroerd. Na afkoelen werd de 
massa gegoten op ijs. Naast een hoeveelheid teer werd 14.6 g N,N,N',N'-tetraethyl
p-diamino benzeen ge1soleerd. 
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p-N,N-Diethylaminoacetofenon 

Aan 20.0 g (O.I50 mol) alum.iniumchloride (Merck A.G.) werd toegevoegd een 
oplossing van IO.I g (O.I29 mol) acetylchloride in 60 ml sym-tetrachloorethaan. 
Bij ca. 0° werd aan dit mengsel onder roeren in I uur toegevoegd een oplossing van 
29.8 g (0.200 mol) N,N-diethylaniline in 65 ml sym-tetrachloorethaan. Na een 
nacht staan bij kamertemperatuur werd het mengsel 2 uur gekookt onder terug
vloeilng. Het bruine reactiemengsel werd afgekoeld en uitgegoten op ijs. Nadat 
75 ml 2N zoutzuur was toegevoegd werd het oplosmiddel door stoomdestillatie 
verwijderd. Het residu van deze destillatie werd zwak alkalisch gemaakt en opnieuw 
aan een stoomdestillatie onderworpen. Uit het laatste destillaat werd 24.2 g N,N
diethylaniline geisoleerd. Het destillatieresidu werd uitgeschud met ether. De 
etherische oplossing werd gewassen met 2N natriumhydroxide oplossing en ver
volgens geextraheerd met 2N zoutzuur. De zoutzure oplossing werd, na wassen 
met ether, zwak alkalisch gemaakt en weer uitgeschud met ether. Het laatste 
extract werd, na wassen met water, gedroogd op magnesiumsulfaat. Nadat het 
oplosmiddel was afgedampt werd het residu onder verminderde druk gedestilleerd. 
Een fractie van 2.40 g met kooktraject 110-I25°/0.4 mm werd verkregen. Het 
destillaat werd spoedig vast (smp 39-4I 0 ). De stof werd omgekristalliseerd uit petrole
umether (kp 40-60°) en tweemaal uit methanol (de methanolische oplossing werd 
afgekoeld tot -50°). De opbrengst aan p-N,N-diethylaminoacetofenon, met 
smeltpunt 46.5-48.0°, bedroeg I.46 g (3.8 % berekend op N,N-diethylaniline; 
lit. 38 : smp 47-48°). Het smeltpunt van de vrijwel witte stof verbeterde niet door 
chromatografie over silicagel; de verbinding werd geelueerd met petroleumether
ether mengsels. Een dunnelaag-chromatogram (silicagel; loopvloeistof ether
petroleumether (kp 60-80°) mengsel 3: 2) gaf een vlek. 

IR spectrum (I.I mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): o.a. een carbonyl
absorptie bij I665 cm-1 (zie voor frequentie van deze vibratie in gesubstitueerde 
acetofenonen ref. 37). In het gebied van de C-H ,.out-of-plane" deformatietril
lingen komt alleen een absorptie voor bij 8I5 cm-1 • Deze wijst op een p-gesub
stitueerd benzeenderivaat. UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 234 mµ (log 
e 3.84), 325 mµ (loge 4.5I) en een schouder bij 3I8 mµ. PMR spectrum (20-proc. 
oplossing in CDCl3 ): signalen bij de volgende -r-waarden: 2.I5 en 3.37 (AB quartet, 
aromatische protonen, J 9 cps), 6.6I (quadruplet, C!'!aCH3), 7.54 (singulet, CH3CO), 
8.83 (triplet, CH2C!'!a, J 7 cps). 

De reactie werd nogmaals uitgevoerd, nu met koolstofdisulfide als oplosmiddel 
en een grotere hoeveelheid aluminiumchloride als katalysator. Ook in dit geval was 
de opbrengst aan p-N,N-diethylaminoacetofenon (smp 45.5-47.0°) slechts gering 
(3.2 %). 

Door NINEHAM38 is dezelfde verbinding, eveneens in lage opbrengst, verkregen 
bij de reactie van N,N-diethylaniline met ijsazijn onder invloed van P 20 6• 

Reactie van N,N' -diacetyl-p-diaminobenzeen met acetylchloride en aluminiumchloride 

De resultaten van deze reactie waren nog slechter dan die van de vorige synthese. 
Bij deze reacties werd koolstofdisulfide of nitrobenzeen als oploslniddel gebruikt; 
in beide gevallen kon de uitgangsstof N,N'-diacetyl-p-diaminobenzeen39 vrijwel 
quantitatief worden teruggewonnen. 

l,4-Diallyl-2,5-benzochinon 

2,5-Diallylhydrochinon werd bereid volgens een voorschrift van FIESER, CAMP
BELL en FRY40; smeltpunt I30.5-I31.5° (lit.•0 : smp I29.5-I31.0°). Deze verbinding 
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is door FIESER c.s.•0 met zilveroxide geoxideerd tot l,4-diallyl-2,5-benzochinon. 
Wij hebben de oxidatie uitgevoerd analoog aan de bereiding van p-benzochinon41• 

Bij een oplossing van 13.0 g (0.068 mol) 2,5-diallyl-hydrochinon in 15 ml ether 
werd gevoegd 6.0 g (0.057 mol) natriumchloraat, 0.2 g vanadiumpentoxide en 
70 ml 2N zwavelzuur. Het mengsel werd 4 uur geroerd en daarna uitgeschud met 
benzeen. De organische lagen werden samen gewassen met water, gedroogd met 
natriumsulfaat, waarna de oplossing werd ingedampt. Het residu werd in vacuo 
gedestilleerd. Verkregen werd 8.2 g (64 %) gele olie met kookpunt 80-82°/0.6 mm, 
n~0 l.5414 (lit.•0 : opbrengst 64 %, smp 16°, kp 105-106°/l mm). 

Analyse: gev. C 76.6; H 6.4 
C12H 1.02 (188.23) ber. C 76.57; H 6.42 

Reactie van l,4-diallyl-2,5-benzochinon met hydroxylamine 

Deze reactie werd zowel in zuur als in zwak basisch milieu uitgevoerd. Het mono
oxim (of 2,5-diallyl-4-nitrosofenol) werd ge1soleerd in de vorm van lichtgele naaldjes 
met smp 100° (onder ontleding). 

Analyse: 
C12H 13N02 (203.24) 

gev. C 70.6; 
ber. C 70.92; 

l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN 

a. 1,4,Dibroom-2-nitrobenzeen 

H 6.4; 
H 6.45; 

N 6.8 
N 6.89 

Deze stof werd bereid door nitrering van p-dibroombenzeen volgens een door ons 
uitgewerkt, onvolledig voorschrift van HAMMOND en Momc30 : 

Aan 275 ml salpeterzuur (s.g. 1.52, 97-100 %) werd in een half uur onder roeren 
toegevoegd 165 g (0. 70 mol) zuiver p-dibroombenzeen, waarbij door koelen met 
ijs de temperatuur gehouden werd tussen 15 en 22°. Nadat het p-dibroombenzeen 
was toegevoegd werd nog een half uur geroerd bij ca. 15°. Het reactiemengsel werd 
uitgegoten op ijs, afgezogen, gewassen met veel water en na drogen driemaal om
gekristalliseerd uit 96 proc. ethanol. De opbrengst aan zwak geel l,4-dibroom-2-
nitrobenzeen bedroeg 161 g (82 %), smp 83.5-84.5° (lit. 30 : smp 82°, opbrengst niet 
vermeld). 

b. 2,5-Dibroomaniline 

Deze verbinding wordt meestal bereid door reductie van 1,4-dibroom-2-nitro
benzeen 42,43 ,44• 

Wij vonden bij de door ons toegepaste reductiemethoden meestal ook wat m
broom-aniline. De beste resultaten werden door ons verkregen door reductie met 
tin(II)chloride en zoutzuur. 

Om de debromering zoveel mogelijk te vermijden, werd het l,4-dibroom-2-
nitrobenzeen in kleine parties aan een oplossing van SnC12 in zoutzuur toegevoegd, 
een werkwijze die, naar ons later bleek, vaker wordt toegepast bij de reductie van 
soortgelijke verbindingen•s,••. Bovendien zijn nog andere methoden beschreven om 
dehalogenering bij reductie van gehalogeneerde aromatische nitroverbindingen in 
belangrijke mate te vermijden44•47 • 

Aan een kokende oplossing van 200 g tin(II)chloride. 2aq (90 %, gehaltebepaling 
zie ref. 48) (0.80 mol) in 150 ml geconcentreerd zoutzuur werd onder krachtig 
roeren in ca. 15 minuten een suspensie van 56.2 g (0.200 mol) l,4-dibroom-2-
nitrobenzeen in 150 ml 96 proc. ethanol in kleine parties toegevoegd. Na afloop 
hiervan werd nog een half uur gekookt onder terugvloeiing. Na een nacht bij kamer-
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temperatuur werd de vaste stof, bestaande uit een complex van het amine met 
tinzouten, afgezogen. De vaste stof werd geroerd met 17 5 ml 96 proc. ethanol; 
aan de suspensie werd 200 ml 50-proc. natriumhydroxide oplossing toegevoegd. 
Het mengsel werd enkele minuten geroerd en vervolgens onder roeren gegoten in 
11 water. De vaste stof werd verzameld op een Biichnertrechter, gewassen met 2N 
natriumhydroxide oplossing, daarna met water en gedroogd in een exsiccator 
boven KOH. De opbrengst aan zwak grauwe stof bedroeg 40.4 g (80 %), smp 
54.5-55.0° (lit. 49 : smp 51-52°). 

Om m-broomaniline aan te tonen werd het oorspronkelijke zure filtraat onder 
verminderde druk ingedampt om de alcohol te verwijderen. Het residu werd sterk 
alkalisch gemaakt; hierbij sloeg een olie neer. Deze olie werd afgescheiden, opgelost 
in ijsazijn en geacetyleerd met azijnzuuranhydride. De oplossing werd na de re
actie verdund met water. Na enkele dagen bij kamertemperatuur was er vaste 
stof uitgekristalliseerd. De vaste stof werd afgezogen, gewassen met water en 
omgekristalliseerd uit een mengsel van methanol en water. De bijna kleurloze 
kristallen smolten bij 85-86°. m-Broomaceetanilide, gemaakt uit authentiek m
broomaniline, had het smeltpunt 86.5-87.5 (lit. 50 : smp 87.5°). Een mengsmeltpunt 
vertoonde geen depressie. 

c. 2', 5' -Dibroomaceetanilide 

Aan een mengsel van 80.3 g (0.320 mol) 2,5-dibroomaniline en 100 ml ijsazijn werd 
in parties toegevoegd 75 ml azijnzuuranhydride. Het mengsel werd 15 minuten 
gekookt onder terugvloeiing. Na afkoelen tot kamertemperatuur, waarbij witte 
stof kristalliseerde, werd 200 ml water toegedruppeld. De vaste stof werd afgezogen, 
gewassen met water en, na drogen, omgekristalliseerd uit een mengsel van benzeen 
en petroleumether (kp 80-100°). Per gram stof werd ca. 9 ml benzeen en 4 ml 
petroleumether gebruikt. De kristallen werden gewassen met dit mengsel en daarna 
met 96-proc. ethanol. Verkregen werd 67.4 g (72 % opbrengst) witte pluizige 
naaldjes met smp 172.5-173.5° (lit. 51 : smp 171-172°, opbrengst niet vermeld). 
Uit de moederloog werd nag een hoeveelheid 2',5'-dibroomaceetanilide gewonnen. 
De stof kan oak gezuiverd warden door omkristallisatie uit ethanol; per gram stof 
werd 10 ml ethanol gebruikt. 2',5'-Dibroomaceetanilide is bij kamertemperatuur 
vrij goed oplosbaar in chloroform en dichloormethaan; in de meeste andere or
ganische oplosmiddelen bij kamertemperatuur slechts weinig oplosbaar. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): a.a. een N-H band bij 
3400 cm-1 en een amide I band bij 1705 cm-1 . UV spectrum (cyclohexaan): maxima 
bij 218 (loge 4.51), 243 (loge 4.13), 284 (loge 3.14) en 293 mµ (loge 3.14). 

d. 2',5' -Dibroom-4'-nitroaceetanilide 

De nitrering van 2',5'-dibroomaceetanilide werd op verschillende manieren uit
gevoerd. De beste resultaten werden op onderstaande wijze verkregen: 

Aan 700 ml geconcentreerd zwavelzuur (s.g. 1.86), afgekoeld tot -5°, werd 
onder roeren in kleine parties toegevoegd 100.0 g (0.341 mol) 2',5'-dibroomaceet
anilide. In l uur werd onder roeren bij het lichtbruine mengsel 130 ml salpeterzuur 
(97-100 %, s.g. 1.52) gedruppeld, waarbij door koelen de temperatuur tussen -5 
en - 3° werd gehouden. N adat het salpeterzuur was toegevoegd werd nag 30 minuten 
bij dezelfde temperatuur geroerd. Het bruinzwarte reactiemengsel werd gegoten 
op ca. 101 ijs en water. Het neerslag werd afgezogen, zuurvrij gewassen met water 
(10 1) en na drogen, omgekristalliseerd uit 2.01 96-proc. ethanol. De opbrengst aan 
fraaie lichtgele naaldjes bedroeg 80-85 %, smp 181.0-182.0°. 2,'5'-Dibroom-4'
nitroaceetanilide is bij kamertemperatuur slechts weinig oplosbaar in petroleum
ether, benzeen, ethanol en tetrachloorkoolstof; vrij goed oplosbaar in aceton, 
chloroform, ijsazijn en kokende benzeen en ethanol. 
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Voor een analyse werd de nitroverbinding nog tweemaal omgekristalliseerd uit 
96 proc. ethanol. De stof smolt toen bij 181.5-182.0°. 

IR spectrum (0.2 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een N-H band bij 
3400 cm-1 en een amide I band bij 1715 cm-1. U.V. spectrum (cyclohexaan): maxima 
bij 223 (logs 4.29), 246 (logs 4.14), 254 sh en 287 mµ (logs 3.91). PMR spectrum 
(10-proc. oplossing in hexadeuteroaceton): singulets bij r 1.20, l.70 en 7.70 (resp. 
H 3 en H 6 van de benzeenring en CH3CO). Het afwezig zijn van koppeling tussen de 
protonen gebonden aan de benzeenring is in overeenstemming met de aangenomen 
structuur. Een PMR spectrum van een oplossing in deuterochloroform vertoonde 
behalve drie singulets ook nog een breed signaal bij r N 2.25 (NH). 

Analyse: gev. 
C8H 6Br2N.03 (337.98) ber. 

gev. 
ber. 

c 28.6, 28.6; 
c 28.43; 
N 8.2, 8.3 
N 8.29 

H 1.8, 2.0; 
H l.79; 

Br 47.9, 47. 7; 
Br 47.29; 

Bij hydrolyse van 2',5'-dibroom-4'-nitroaceetanilide ontstond 2,5-dibroom-4 
nitroaniline, welke verbinding door JACKSON en CALHANE28 op anderewijzeis 
gesyn thetiseerd. 

Aan een kokende oplossing van 8.00 g (23.7 m.mol) 2',5'-dibroom-4'-nitroaceet
anilide in 170 ml 96-proc. ethanol werd 10 ml geconcentreerd zoutzuur toegevoegd. 
De oplossing werd 1 uur gekookt onder terugvloeiing, vervolgens werd nog 15 ml 
geconcentreerd zoutzuur toegevoegd en werd nog 3 uur gekookt. Er werd 150 ml 
water toegevoegd, waarbij gele stof kristalliseerde. De alcohol werd afgedestilleerd 
en het residu zwak alkalisch gemaakt. Het neerslag werd afgezogen, gewassen met 
water, gedroogd en daarna omgekristalliseerd uit llO ml 96 proc. ethanol. Verkre
gen werd 7.0 g (99 % opbrengst) gele stof met smeltpunt 180.0-181.5° (lit. 28 : 

smp 174-175°, zeer lage opbrengst). Een mengsmeltpunt met 2',5'-dibroom-4'
nitroaceetanilide gaf een grote depressie. 2,5-Dibroom-4-nitroaniline is goed op
losbaar in aceton en kokende ethanol; in de meeste andere organische oplosmiddelen, 
ook in de warmte, vrijwel onoplosbaar. 

IR spectrum (KBr): o.a. twee scherpe pieken bij 3480 en 3370 cm-1 (NH2 rekvi
braties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 217 mµ (logs 4.25), 268 mµ 
(log s 3.80) en 359 mµ (log s 3.98). PMR spectrum (10-proc. oplossing in hexa
deuteroaceton): singulets bij 7: l. 79 en 2. 77 (resp. H 3 en H 6 van de benzeenring) en 
een brede band bij r 3.5-4.l (NH 2 ). 

Analyse: gev. Br 53.8, 53.8; 
C6H 4Br2N 20 2 (295.95) ber. Br 54.01; 

e. I, 4-Diamino-2, 5-dibroombenzeen 

N 9.5, 9.5 
N 9.46 

De reductie van 2',5'-dibroom-4'-nitroaceetanilide werd uitgevoerd als onder b. 
beschreven voor 1,4-dibroom-2-nitrobenzeen, waarbij door hydrolyse l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen ontstond. 

N adat de reactiepartners bij elkaar gevoegd waren werd nog 1.5 uur gekookt onder 
terugvloeiing. Om tinzouten te verwijderen werd het reactiemengsel, dat na een 
nacht staan bij kamertemperatuur vast geworden was, onder stikstof in porties 
toegevoegd aan een afgekoelde oplossing van 270 g natriumhydroxide in 1.51 
water. Het neerslag werd afgezogen op een hardfilter, gewassen met 2N natrium
hydroxide oplossing en daarna met water. De vaste stof werd opgeroerd met 100 ml 
96-proc. ethanol. Aan deze suspensie werd 60 ml 33-proc. natriumhydroxide op
lossing toegevoegd; de vaste stof werd weer afgezogen, gewassen met natrium
hydroxide oplossingen en daarna met water. Uit 101.4 g (0.300 mol) 2',5'-dibroom-
4'-nitroaceetanilide werd 72.3 g (91 %) witte stof met smelttraject 184-187° 
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verkregen. Kristallisatie uit benzeen (ca. I. 71) gaf 65.0 g (82 %) l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen met smeltpunt 187.0-188.0°. Ook onder stikstof smelt deze 
verbinding onder ontleding (lit. 28 : smp 183-184°, opbrengst niet vermeld). De stof 
kan eveneens gemakkelijk gezuiverd warden door sublimatie bij 140-150°/0.1 mm. 
l,4-Diamino-2,5-dibroombenzeen is bij kamertemperatuur slecht oplosbaar in de 
meeste organische oplosmiddelen; in aceton daarentegen vrij goed oplosbaar. 

IR spectrum (KBr): drie absorptiebanden in het gebied van de NH2 rekvibraties 
en wel een scherpe piek bij 3370 cm-1, een vrij zwakke brede band bij 3275 cm-1 

en een sterkere brede band bij 3170 cm-1. UV spectrum (cyclohexaan): maxima 
bij 217 mµ (log e 4.32) en 332 mµ (log e 3.62) en een schouder bij 245 mµ. PMR 
spectrum (5-proc. oplossing in hexadeuteroaceton): singulet -i: 3.01 (arom. protonen) 
en een breed signaal bij -i: 5.4--6.0 (NH2). 

Analyse: 
C6H 6Br2N 2 (265.96) 

gev. C 27.2, 27.1; 
ber. C 27.09; 
gev. N 10.6, 10.5 
ber. N 10.53 

H 2.2, 2.3; 
H 2.27; 

Br 59.9, 60.2; 
Br 60.10; 

Van l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen werden enkele derivaten gemaakt: 

I. N,N' -dibenzylideen-1, 4-diamino-2, 5-dibroombenzeen 

2.00 g (7.5 m.mol) l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen werd samen met 1.70 g (16.0 
m.mol) benzaldehyde gedurende 2 uur onder stikstof verwarmd op 90°; de gehele 
massa werd hierbij vast. De stof werd omgekristalliseerd uit 96-proc. ethanol en 
vervolgens uit een IO: I mengsel van benzeen en petroleumether (kp 60-80°). 
Er werd 0.91 g (28 %) dibenzylideenverbinding verkregen. De gele kristallen 
smolten bij 215.0-215.6°. 

IR spectrum (Infracord; Nujol): o.a. een absorptie bij 1640 cm-1 (C = N rek
vibratie). UV spectrum (Beckman; 96-proc. ethanol): maxima bij 207 mµ (log 
e 4.55), 264 mµ (loge 4.59) en 355 mµ (loge 4.26). 

Analyse: gev. Br 36.4, 36.6; 
C20H 14Br2N 2 (442.18) ber. Br 36.15; 

N 6.3, 6.2 
N 6.34 

2. N ,N'-Diacetyl-1,4-diamino-2, 5-dibroombenzeen 

Aan een mengsel van 13.3 g (0.050 mol) l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen en 60 ml 
ijsazijn werd in kleine parties toegevoegd 20 ml azijnzuuranhydride. Tijdens het 
toevoegen ontstond reeds een neerslag. Het mengsel werd 45 minuten gekookt onder 
terugvloeiing en vervolgens afgekoeld tot kamertemperatuur. Nadat 75 ml water 
was toegevoegd werd de vaste stof afgezogen, gewassen met water en gedroogd. 
Het witte product werd tweemaal omgekristalliseerd uit een mengsel van N,N
dimethylformainide en absolute ethanol; per gram stof werd 100 ml N,N-dimethyl
formamide en 33 ml absolute ethanol gebruikt. De temperatuur werd tijdens het 
oplossen op 95° gehouden. N,N'-Diacetyl-I,4-diamino-2,5-dibroombenzeen werd 
verkregen in de vorm van witte naaldjes met smeltpunt 325--327° (smeltpunts
inicroscoop). De opbrengst bedroeg 11.3 g (65 %). De stof is bij 100° enigszins op
losbaar in N,N-dimethylformainide, ijsazijn en dioxan; in de meeste andere or
ganische oplosiniddelen echter, ook in de warmte, vrijwel onoplosbaar. 

IR spectrum (KBr): o.a. een brede band bij 3280 cm-1 (N-H rekvibratie) en een 
amide I band bij 1660 cm-1. UV spectrum (dioxan): maximum bij 269 mµ (loge 
4.27) en een schouder bij ca. 305 mµ. 
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Analyse: gev. C 34.3, 34.7; 
C10H 10Br2N 20 2 (350.04) ber. C 34.31; 

gev. N 8.1, 8.1 
ber. N 8.00 

l,4-DIAMIN0-2,5-DIMETHOXYBENZEEN 

a. p-Dimethoxybenzeen 

H 3.0, 2.8; 
H 2.88; 

Br 46.l, 45.9; 
Br 45.66; 

Deze verbinding werd bereid volgens DYSON, GEORGE en HUNTER5•. Door kristalli
satie uit een mengsel van methanol en water (3: 1) werden kleurloze blaadjes met 
smeltpunt 54.5-55.5° verkregen; de opbrengst bedroeg 89 % (lit. ": 96 % op
brengst, aan niet omgekristalliseerd product met smp 56°). 

b. 1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzeen 

Voor de bereiding van deze verbinding werd de methode van BLACKHALL en 
THoMSON 53 gevolgd, waarbij wij de reactie uitvoerden tussen 28 en 30°. 

De opbrengst aan niet-omgekristalliseerde gele stof, met smeltpunt 69.5-71.0°, 
bedroeg 95 % (lit. 53 : opbrengst 91 % na kristallisatie uit methanol; smp 72°). 
Het ruwe product werd gebruikt voor de bereiding van 2',5'-dimethoxyaceetanilide, 
omdat door twee kristallisaties uit methanol het smeltpunt vrijwel niet veranderde. 

IR spectrum (Infracord; KBr): o.a. een absorptiepiek (met enkele schouders) 
bij 1520 cm-1, waarschijnlijk veroorzaakt door de asymmetrische rekvibratie 
van de nitrogroep. UV spectrum (Beckman; 96-proc. ethanol) maxima bij 219 mµ 
(logs 4.23) en 256 mµ (loge 3.41) en schouders bij 242 en 268 mµ. 

c. 2',5'-Dimethoxyaceetanilide 

2,5-Dimethoxyaniline wordt meestal bereid door reductie van l,4-dimethoxy-2-
nitrobenzeen. Dezereductieisin deliteratuur op verschillende manieren uitgevoerd 
5•· 55 • Door acetylering ontstaat uit het amine 2',5'-dimethoxyaceetanilide55• 56• Wij 
hebben deze verbinding op de volgende wijze bereid: 

36.6 g (0.200 mol) l,4-dimethoxy-2-nitrobenzeen, gemengd met 200 ml absolute 
ethanol, werd met 150 mg platinaoxide als katalysator in een Parr-apparaat onder 
schudden gehydrogeneerd bij een druk van ca. 3 atmosfeer, waarbij door koelen 
de temperatuur beneden 45° werd gehouden. Na 1.5 uur was de benodigde hoeveel
heid waterstof opgenomen. Het reactiemengsel werd onder verminderde druk 
drooggedampt. Het residu, bestaande uit vrijwel witte, vaste stof, werd met 100 ml 
ijsazijn en 60 ml azijnzuuranhydride gedurende l uur onder stikstof gekookt onder 
terugvloeiing. De katalysator werd afgefiltreerd en het filtraat in vacuo droogge
dampt. Het residu van deze destillatie werd meestal direct genitreerd (zie onder 
d.). In enkele gevallen werd het 2',5'-dimethoxyaceetanilide gezuiverd door kristal
lisatie uit een mengsel van aceton en water. Samen met een hoeveelheid stof, welke 
werd verkregen door de moederloog gedeeltelijk in te dampen, bedroeg de opbrengst 
aan 2',5'-dimethoxyaceetanilide 28.0 g (72 % berekend op l,4-dibroom-2-nitro
benzeen). De kleurloze blaadjes smolten bij 90.3-91.2° (lit. 55, 56 : smp 91°). Bij ka
mertemperatuur is de oplosbaarheid in petroleumether slechts gering; in de meeste 
andere organische oplosmiddelen is deze verbinding goed oplosbaar. 

IR spectrum (0.25 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 
3415 cm-1 (N-H) en bij 1688 cm-1 (amide I band). UV spectrum (96-proc. ethanol): 
maxima bij 245 mµ (logs 4.01) en 299 mµ (logs 3.79). 
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d. 2', 5' -Dimethoxy-4'-nitroaceetanilide 

Deze verbinding werd bereid door nitrering van 2',5' -dimethoxyaceetanilide volgens 
een door ons gewijzigd voorschrift van RUBENSTEIN57 : 

Een oplossing van 25. 0 g (0.128 mol) zuiver 2', 5' -dimethoxyaceetanilide in 200 ml 
ijsazijn werd afgekoeld tot 10°. Onder roeren werd bij deze oplossing in 10 minuten 
een mengsel van 50 ml geconcentreerd salpeterzuur (s.g. 1.42) en 100 ml ijsazijn 
gedruppeld, waarbij door koelen de temperatuur tussen IO en 12° werd gehouden. 
De .rode oplossing werd nog 3 minuten bij dezelfde temperatuur geroerd, daarna 
werd 2.0 I water toegevoegd. Het gele neerslag dat hierbij ontstond werd afgezogen, 
gewassen met ca. 2.0 I water, gedroogd bij 100° en omgekristalliseerd uit 700 ml 
methanol; de oplossing werd tot 0° afgekoeld. De opbrengst aan gele, zijdeachtige 
naalden met smeltpunt 166.5-167.2° bedroeg 24.5 g (80 %). De methanolische 
moederloog werd gedeeltelijk ingedampt; dit leverde nog 2.3 g nitroverbinding 
op (na herkristallisatie uit methanol). Totale opbrengst: 26.8 g (87 %) (lit. s•: 
opbrengst aan niet-omgekristalliseerde stof: 90 %, smp na kristallisatie uit ethanol: 
165°). Een deel van de stof werd nogmaals gekristalliseerd uit methanol, waardoor 
het smeltpunt steeg tot 167.2-168.0°. In de gevallen dat werd uitgegaan van ruw 
2',5'-dimethoxyaceetanilide bedroeg de opbrengst aan 2',5'-dimethoxy-4'-nitro
aceetanilide, met smeltpunt 166.0-166. 7°, berekend op 1,4-dimethoxy-2-nitro
benzeen, 68-72 %· 

2',5'-Dimethoxy-4'-nitroaceetanilide is bij kamertemperatuur slecht oplosbaar 
in petroleumether, benzeen, ethanol en tetrachloorkoolstof en goed oplosbaar in 
aceton, chloroform en dichloormethaan. 

IR spectrum (0.25 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 
3410 cm-1 (N-H) en bij 1700 cm-1 (ainide I band). UV spectrum (96-proc. ethanol): 
maxima bij 258 mµ (loge 3.91), 296 mµ (loge 3. 77) en 369 mµ (loge 3.90) en een 
zwakke schouder bij 226 mµ (loge 4.12). PMR spectrum (10-proc. oplossing in 
deuterochloroform): singulets bij T 1.60 (waterstof op de 3 plaats van de benzeen
ring), T 2.49 (waterstof op de 6 plaats van de benzeenring), T 6.05 en 6.09 (OCH3) 

en T 7. 74 (CH3CO) en een brede band bij TN 2.0 (NH). 

Analyse: gev. N 11.7, 11.6 
C10H12N20 5 (240.22) ber. N 11.66 

e. 1,4-Diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-waterstofchloride 

30.0 g (0.125 mol) 2',5'-dimethoxy-4'-nitroaceetanilide werd samen met 350 ml 
absolute ethanol en 17 5 mg platinaoxide in een Parr-apparaat gebracht en onder 
schudden gehydrogeneerd bij een druk van ca. 3 atmosfeer. Het mengsel werd 
tijdens de hydrogenering verwarmd tot 40-50°. Devaste stof loste tijdens de reactie 
langzaam op; na enige tijd sloeg witte vaste stof neer. Het einde van de reactie 
werd gekenmerkt door kleuromslag van de suspensie van geel naar bijna kleurloos; 
de hydrogenering duurde ongeveer 4 uur. Aan de suspensie werd 200 ml gecon
centreerd zoutzuur toegevoegd; de vaste stof loste hierbij op. De katalysator werd 
afgefiltreerd, waarna de oplossing onder roeren een half uur gekookt werd onder 
terugvloeiing in een langzame stikstofstroom. Reeds na 5 minuten koken ontstond 
een wit neerslag. Na een nacht staan bij 0° werd de vaste stof afgezogen, gewassen 
met een koud mengsel van 50 ml absolute ethanol en 100 ml ether en daarna met 
150 ml ether. Het bis-waterstofchloride werd gedroogd in een exsiccator boven 
zwavelzuur. De opbrengst aan l,4-diamino-2,5-dimethoxy-benzeen~bis-waterstof
chloride bedroeg 94-100 %. Verschillende reacties, beschreven in hoofdstuk 3, 
werden uitgevoerd met het ongezuiverde zout. 

Een kleine hoeveelheid (0.50 g) werd onder stikstof omgekristalliseerd uit een 
mengsel van 90 ml methanol en 7.5 ml geconcentreerd zoutzuur; de oplossing werd 
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tot 0° afgekoeld. De kristallen werden afgezogen, bij 0° gewassen met 25 ml me
thanol, daarna met ether en gedroogd boven zwavelzuur. Verkregen werd 0.41 g 
kleurloze vaste stof met smeltpunt ca. 328° (onder ontleding). 

Analyse: gev. Cl 29.3, 29.4; 
C8H 14Cl2N 20 2 (241.13) ber. Cl 29.40; 

4' -Amino-2', 5' -dimethoxyaceetanilide 

N 11.4, 11.4 
N 11.61 

Deze verbinding kon gei:soleerd warden wanneer na de reductie van 2',5'-dimethoxy-
4'-nitroaceetanilide het reactieproduct niet werd gehydrolyseerd. 

12.01 g (0.0500 mol) 2',5'-dimethoxy-4'-nitroaceetanilide werd gehydrogeneerd 
op dezelfde wijze als in het voorgaande experiment is beschreven. Aan het reactie
mengsel werd 200 ml benzeen toegevoegd, waardoor het witte neerslag, dat tijdens 
de reductie was ontstaan, geheel in oplossing ging. Nadat de katalysator was afgefil
treerd, werd het filtraat in vacuo drooggedampt. Het residu, 10.57 g zilverkleurige 
vaste stof, werd onder stikstof omgekristalliseerd nit 225 ml benzeen en daarna 
nit een mengsel van 150 ml benzeen en 15 ml absolute ethanol. Verkregen werd 
7.46 g (70 % opbrengst) niet geheel witte stof met smeltpunt 148.0-149.0°. Twee 
kristallisaties onder stikstof nit een 2 : 1 mengsel van aceton en petroleumether 
(kp 40-60°) en een kristallisatie nit petroleumether (kp 80-100°) veranderden 
het smeltpunt niet. 4'-Amino-2',5'-dimethoxyaceetanilide is goed oplosbaar in di
chloormethaan, chloroform, aceton en kokende benzeen, tetrachloorkoolstof en 
ethanol; slecht oplosbaar in kokende petroleumether (kp 80-100°). 

IR spectrum (0.2 molair oplossing in dichloormethaan): o.a. banden bij 3420 en 
3375 cm-1 en bij 1670 cm-1 (amide I band). UV spectrum (cyclohexaan): maxima 
bij 261 mµ (log s 4.15) en 313 mµ (log 6 3.94). 

Analyse: 
C10H 14N 20 3 (210.24) 

gev. 
ber. 

c 57.5, 57.3; 
c 57.13; 

H 6.7, 6.8; 
H 6.71; 

N 13.5, 13.6 
N 13.33 

f. 1,4,Diamino-2,5-dimethoxybenzeen 

Een oplossing van 7.50 g (31.l m.mol) ruw l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen
bis-waterstofchloride in 110 ml water werd onder stikstof zwak alkalisch gemaakt. 
Het hierbij gevormde neerslag werd afgezogen, gewassen met water en na drogen 
tweemaal gesublimeerd bij 140°/0.l mm. Verkregen werd 4.84 g witte stof (93 % 
opbrengst, berekend op het zout), smp 212.5-214.0° (onder stikstof). De ver
binding is bij kamertemperatuur slecht oplosbaar in de meeste organische oplos
middelen. In vaste toestand is de stof aan de lucht maandenlang houdbaar; op
lossingen kleuren aan de lucht roodbruin. Volgens LANE en WrLLIAMs58 wordt 
l,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen aan de lucht zeer snel geoxideerd. Deze on
derzoekers slaagden er zelfs niet in een smeltpunt of een analyse van deze 
verbinding te bepalen. 

IR spectrum (KBr): o.a. een scherpe piek bij 3375 cm-1 en bredere banden bij 
3280 en 3170 cm-1. UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 241 mµ (log 
s 3.87), 282 mµ (logs 3.79) en 310 mµ (logs 3.71) en een schouder bij 352 mµ. PMR 
spectrum (10-proc. oplossing in trifluorazijnzuur): singulet T 2.56 (protonen ge
bonden aan de benzeenkern) en T 5.97 (OCH3). 

Analyse: 
C8H 12Np2 (168.20) 

gev. C 57.1, 57.2; 
ber. C 57.12; 

H 7.3, 7.2; 
H 7.19; 

N ,N' -Diacetyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen 

N 16.7, 16.6 
N 16.66 

Aan 2.41 g (10.0 m.mol.) ruw l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-waterstofchlo
ride werd achtereenvolgens toegevoegd 10 ml pyridine en 8 ml azijnzuuranhydride; 
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onder warmteontwikkeling trad reactie op. Na l uur staan bij kamertemperatuur 
werd 25 ml methanol en 5 ml water toegevoegd. De vaste stof werd ge1soleerd, 
gewassen met 50 ml methanol en omgekristalliseerd uit een mengsel van I 00 ml 
ijsazijn en 100 ml methanol. De oplossing werd afgekoeld tot 0°; de kristallen 
werden gewassen met methanol. Verkregen werd l.84 g (73 % opbrengst, berekend 
op het bis-waterstofchloride) kleurloze kristallen met smeltpunt 290.0-291.0° 
(bruinkleuring tijdens het smelten). Evenals N,N'-diacetyl-p-diaminobenzeen en 
N,N'-diacetyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen is deze diacetylverbinding in de 
meeste organische oplosmiddelen, ook in de warmte, slechts weinig oplosbaar. 

IR spectrum (KBr): o.a. absorptiebanden bij 3255 en 3150 cm-1 (N-H) en de 
amide I band bij 1660 cm-1. 

Analyse: 
C12H 10N 20, (252.28) 

gev. N 11.0, 10.8 
ber. N 11.ll 
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HOOFDSTUK 3 

DIANSA VERBINDINGEN 

3oL foleiding 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat een diansaverbinding van 
het type 57 in principe een tussenstadium kan vormen bij de 
synthese van catenanen (vgl. 5b). In dit hoofdstuk wordt de be
reiding van deze diansaverbindingen behandeld. 

De reactieschema's 7 en 8 geven de twee manieren weer volgens 
welke LuTTRINGHAUS en SIMON23 de niet-gesubstitueerde diansa
verbinding N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-p-diaminobenzeen (57a) 
hebben gemaakt.* 

Reactieschema 7 

qNH
2 

X *~Na X 
C,H,Na I Br(CH2) 10 0R 

x x ~ 
NH, HNNa 

HBr, CH3 COOH 

N 

(I:,)10 ;Jyx }H,),0 

l xY ~r '-----NH 66 

( ) *' (CH,)10 (CH2) 10 

l x ) 
N 

57 

?R *HN X 1 
(CH2)10 (CH2)10 l X bR ----NH 66 

K, CO., amyl· 

alcohol 

R=-Q-ocH, 

a. X=H 
b. X=Br 
c. X = OCH3 

* Verbinding 57a is door Lti"TTRINGHAUS en SIMON ten onrechte N,N,N',N'-bis
decamethyleen-p-fenyleendiamine genoemd. Toepassing van de ,,I.U.P.A.C. 1957 
Rules" 69 geeft de naam l,12-diazatricyclo[I0.10.4.423 , 26]octacosa-23,25,27-trieen. 
Dergelijke moeilijk hanteerbare namen hebben wij vermeden door het gebruik van 
semi-triviale namen. 
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( 
(CH2},0 

I 
OR 

Reactieschema 8 

I. Na, naftaleen 
2. Br(CH2)i00R 

Jvx 
xN 

68 

6'1 

I HBr, CH3COOH ( 
(CH2) 10 (CH2}10 

I I 
OR Br 

1. Na, naftaleen 
2. Br(CH8)i00R 

Jvx 
xN 

69 

~---N---~ 

1. HNO, ( qx l K,C03, amylalcohol 
--~-~(CH,),. I (CH,),. -----
2. Zn,CH3COOH ~r X ~r 

NH, 

70 

( ¢N I 
(CH2ho J X (CH,},0 

l __ x N-J R=-Q-ocH. 
57 

) 

I 
(CH2)10 

I 
Br 

Bij het begin van het onderzoek veronderstelden wij, dat van de 
verbindingen van het type 57, die verbinding het gemakkelijkst 
te synthetiseren zou zijn, waarvoor X = Br. Bovendien leek het 
niet onmogelijk om via deze verbinding tot een catenaan te gera
ken, zoals schematisch is weergegeven door vgl. 5b. Om verschil
lende redenen is de synthese van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (57b) echter niet uitvoerbaar op 
de in de schema's 7 en 8 weergegeven wijze. 

Bij de synthese volgens schema 7 wordt gebruik gemaakt van 
fenylnatrium, waarbij van beide NH2-groepen in p-diaminobenzeen 
een H-atoom wordt vervangen door natrium. Moeilijkheden zijn te 
verwachten indien deze reactie met fenylnatrium wordt uitgevoerd 
met l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen in plaats van met p-diamino
benzeen. Reacties waarbij halogeen-lithium uitwisseling optreedt 
tussen gehalogeneerde aromatische aminen en organolithiumver
bindingen, zijn in de literatuur6°a beschreven. Halogeen-metaal 
uitwisseling tussen fenylnatrium en l,4-diamino-2,5-dibroomben-
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zeen lijkt niet onmogelijk, evenmin als de directe metallering van 
de benzeenkern van dit diamine met fenylnatrium61. 

De synthese van de diansaverbinding 57b lijkt evenmin mogelijk 
volgens reactieschema 8, omdat bij de reactie van 2,5-dibroom
aniline met natrium de broomatomen waarschijnlijk zullen worden 
vervangen door natrium. Een soortgelijke reactie tussen gehalo
geneerde aromatische aminen en lithium is o.a. door GILMAN et al. 62 

waargenomen, terwijl talrijke andere aromatische halogeenver
bindingen eveneens reageren met natrium63. 

De reactie welke volgens de schema's 7 en 8 na de N-alkylering 
moet worden uitgevoerd, is de hydrolyse van de etherfuncties. 
Uit het vervolg zal blijken dat hierbij, voor de verbindingen met 
X = Br, waarschijnlijk tevens een andere reactie zal plaats hebben. 

We hebben om deze redenen afgezien van de synthese van 
N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
( 57b) volgens schema 7 of 8. 

3.2. Synthese van N,N'-bis(lO-broomdecyl)-1,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (66b) 

In deze paragraaf wordt de synthese van N,N'-bis(lO-broom
decyl)-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (66b) behandeld. Het was 
de bedoeling, uit deze verbinding door een cyclisatiereactie N,N': 
N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (57b) te 
bereiden. 

3.2.1. SYNTHESE VAN N,N'-Bis(lO-BRooMDECYL)-N,N'-DITOSYL-1,4-
DIAMIN0-2, 5-DIBROOMBENZEEN ( 7 4b) 

Door niet het amine l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (64b) zelf, 
maar een sulfonamide als N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (71b) te alkyleren, is het niet nodig gebruik te maken 
van fenylnatrium, waarbij - zoals we in § 3.1 opmerkten - on
gewenste readies kunnen optreden. 

Volgens reactieschema 9 werd de modelstof N,N'-bis[lO-(p-me
thoxyfenoxy )-decyl]-N ,N' -ditosyl-p-diaminobenzeen (72a) gemaakt. 
We hebben er van afgezien de overeenkomstige verbinding 72b te 
synthetiseren, omdat inmiddels was gebleken dat bij de hydrolyse 
van de etherfuncties die daarna moet warden uitgevoerd, waar
schijnlijk tevens een andere reactie zal plaats hebben. LUTTRING-
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Reactieschema 9 

Br(CH2) 100R, base 
' ) 

Ts-;;;;i;)i00R 

xY 
Ts-N-(CH2)i00R 

72 

Ts=CH,Oso, 

R=CH300 

a. X=H 
b. X=Br 

HAUS en S1MON23 hebben de ethersplitsing van N,N'-bis[IO-(p-me
thoxyfenoxy)-decyl]-p-diaminobenzeen (65a) uitgevoerd door een 
oplossing van deze stof in een mengsel van waterstofbromide
oplossing en azijnzuur te koken. Uit de literatuur (ref. 64 en daar 
vermelde lif.) en uit een experiment, behandeld in § 3.2.2, blijkt 
dat bij de overeenkomstige reactie met verbinding 72b de broom
atomen, gebonden aan de benzeenkern, zeer waarschijnlijk zullen 
worden vervangen door waterstofatomen. 

In de literatuur65• 66 zijn enkele verbindingen van het type 73 
beschreven. STETTER en Roos66 hebben N,N'-bis(5-broompentyl)
N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (73, n= 5) bereiddoor de dinatrium
verbinding van N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen te behandelen met 
(100 % overmaat) 1,5-dibroompentaan. 

T¢CH,)Jk 

Ts-N(CH,)nBr 

73 

x*~""' 
Ts-N (CH,) 10Br 

74 a. X=H 
b. X= Br 

Ts-N:::-1 xqx )" 
Ts-N 

75 a. X= H 
b. X=Br 
c. X=OCH3 

Wij slaagden erin de verbindingen 7 4a en 7 4b te maken door de 
ditosylverbindingen 71a en 71b onder invloed van base met een 
zeer grote overmaat 1,10-dibroomdecaan te behandelen. Ondanks 
deze grote overmaat kon bij de reactie met N,N'-ditosyl-p-diamino
benzeen (71a) naast het hoofdproduct N,N'-bis(IO-broomdecyl)
N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (74a) ook een kleine hoeveelheid 
monoansaverbinding 75a worden geisoleerd. 
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Door de synthese van N,N'-bis(IO-broomdecyl)-N,N'-ditosyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (74b) op de hier aangegeven wijze 
is een ethersplitsing overbodig geworden. 

3.2.2. VERBREKING VAN DE S-N BINDING IN SULFONAMIDEN 

Aan de splitsing van de S-N binding in sulfonamiden, welke kan 
worden uitgevoerd met tal van reagentia, zijn een aantal over
zichtsartikelen gewijd67a,b; 68•69• Behalve de in deze literatuur be
handelde werkwijzen zijn de laatste jaren nog enkele andere 
methoden70•71 gepubliceerd, waarvan een deel71 alleen in bijzondere 
gevallen kan worden toegepast. 

Wij hebben eerst geprobeerd de verbindingen 74a en 74b te 
detosyleren* met 90-proc. zwavelzuur bij kamertemperatuur, een 
methode die o.a. door STETTER en Roos66 is toegepast by de syn
these van enkele macrocyclische verbindingen. Wij hadden geen 
succes met deze methode, wat misschien is veroorzaakt door de 
geringe oplosbaarheid van deze verbindingen in zwavelzuur. De 
detosylering werd vervolgens onderzocht bij een tweetal eenvou
dige modelstoffen, nl. N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen 
(76a )en N,N' -diethyl-N,N' -ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
(76b). 

Ts;;;::• ;;:;~ 

xy xy 
Ts-N-C2H5 HN-C,H5 

76 77 

a. X=H a. X=H 
b. X=Br b. X=Br 

Bij koken van een oplossing van verbinding 76b in een mengsel 
van 48-proc. waterstofbromideoplossing en fenol, volgens de me
thode van SNYDER et al.72, werden niet alleen de tosylgroepen 
maar ook de broomatomen vervangen door waterstof. Na acety
lering van het reactieproduct kon N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-p
diaminobenzeen worden geisoleerd, welke verbinding ook bereid 
werd uit N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (76a). 

Het feit dat N,N'-diethyl-p-diaminobenzeen is ontstaan uit 

* Onder detosylering en demesylering verstaan wij de vervanging van de p
tolueensulfonylgroep (tosylgroep) resp. vervanging van de methaansulfonylgroep 
(mesylgroep) in sulfonamiden door een H-atoom. 
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N,N' -diethyl-N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (76b), 
versterkt de reeds bestaande structuurbewijzen van l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen ( § 2.3). 

Behalve enkele andere werkwijzen werd de S-N splitsjngsmethode 
van WEISBLAT, MAGERLEIN en MYERS (ref. 73 en in ref. 67a ver
melde literatuur) onderzocht. Bij de laatste methode wordt de 
binding tussen zwavel en stikstof, in sulfonamiden, bij kamer
temperatuur verbroken met een oplossing van waterstofbromide en 
fenol in ijsazijn. Behandeling van de modelstoffen N,N' -diethyl
N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (76a) en N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (76b) met dit reagens gaf resp. 
N,N' -diethyl-p-diaminobenzeen (77 a) en N,N'-diethyl-l,4:..diamino-
2,5-dibroombenzeen (77b). Vervanging van de broomatomen in de 
laatstgenoemde verbinding door waterstof werd niet waargenomen. 
We hebben deze methode in het vervolg steeds toegepast, waarbij 
in verschillende gevallen benzeen aan het reagens werd toegevoegd 
om de oplosbaarheid van de sulfonamiden te vergroten. Op deze 
manier werd N,N'-bis(lO-broomdecyl)-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen ( 66b) bereid. 

Van de elegante methode van WEISBLAT en medewerkers is 
bekend dat ester- en carbonzuuramidefuncties niet worden aan
getast67a, 73 . Bij de detosylering van N,N'-bis[lO-(p-methoxyfenoxy)
decyl]-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (72a) kregen we het ami
ne N,N'-bis[lO-(p-methoxyfenoxy)-decyl]-p-diaminobenzeen (65a), 
welke stof identiek bleek te zijn met de stof verkregen volgens 
een reactie die in schema 7 is weergegeven. 

Het feit dat de etherfuncties intact bleven was belangrijk voor 
het verdere verloop van het onderzoek. 

3.3 Beschouwingen over de synthese van macrocyclische 
verbindingen 

Voordat de bereiding van de diansaverbindingen 57 verder wordt 
behandeld, geven we eerst een korte algemene beschouwing over 
de synthese van macrocyclische verbindingen*. 

Door ZIEGLER67c is een uitstekend overzicht gegeven van de 
literatuur (tot 1953) welke betrekking heeft op synthese en reacties 

* Innavolging vanPRELOGenBRoWN c.s. 74 wordenmiddelgrote (8-12 ,,ringatomen") 
en grate ringen (13 en meer ,,ringatomen") samen ,,many-membered rings" of 
,. vielgliedrige Ringe" genoemd. Behalve de laatste twee uitdrukkingen wordt ook 
de term macrocycli, waaraan wij de voorkeur geven, veel gebruikt75>76• 
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van grate ringsystemen, waaronder deze onderzoeker alle ringen van 
meer dan zes atomen rekent. Veel literatuur over de synthese 
van macrocycli is te vinden in een overzichtsartikel van BELEN'Kn75, 

in ,,Cahiers de Synthese Organique" 77a en in het boek ,,Bridged 
Aromatic Compounds" van SMITH7s. 

Uitgaande van niet-cyclische verbindingen kunnen ringen 
worden gesynthetiseerd door: 

1. Intramoleculaire cyclisatie van bifunctionele moletulen. Deze 
kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

(10) 

A R 

Om de vorming van polymeren of polycondensatieproducten te 
vermijden wordt bij de meeste cyclisatiereacties waarbij grate 
ringen ontstaan, gebruik gemaakt van het ,,Ruggli-Zieglersche 
Verdunnungsprinzip", wat niet anders wil zeggen dan dat wordt 
gezorgd dat tijdens de reactie de concentratie aan A klein is. 
Dit wordt meestal bereikt door A zeer langzaam bij het oplos
middel (dat een condensatiemiddel kan bevatten) te voegen. 
Meestal zal de concentratie aan A tijdens het grootste deel van de 
reactie stationair zijn75• De grootte van deze concentratie [A Jst 
hangt af van de reactiesnelheidsconstante ken de doseersnelheid*. 
De snelheid van de reactie waarbij twee moleculen A met elkaar 
reageren is evenredig met [AJ;t. Hoe geringer de stationaire con
centratie is, des te minder zal deze nevenreactie dus een rol spelen. 
Op deze wijze kan in veel gevallen de reactie volgens 10 tot de 
overheersende worden gemaakt. 

ZIEGLER67c heeft een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan 
een reactie moet voldoen om in principe geschikt te zijn voor de 
synthese van macrocycli. Als cyclisatiereacties komen alleen re
adies in aanmerking die bij het bimoleculaire acyclische analogon 
snel en zonder nevenreacties verlopen. Bij cyclisatiereacties waar
bij macrocycli worden gevormd, kunnen zich complicaties voor
doen die niet optreden bij de synthese van klassieke ringen. Zo 
mag de ringsluitingsreactie niet merkbaar reversibel zijn, omdat 
anders een lage stationaire concentratie aan uitgangsstof niet is 

* Indien een condensatiemiddel wordt gebruikt, zal de reactiesnelheid ook van de 
concentratie van het condensatiemiddel afhangen. Meestal wordt deze concentratie 
groat gekozen; de cyclisatie is dan een pseudo-eerste-orde reactie. 
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te bereiken. Uitgangsstof en reactieproduct mogen niet reageren 
met het oplosmiddel of met elkaar. Indien de reactiesnelheids
constante k niet groot is, kost het zeer veel tijd om een lage sta
tionaire concentratie [AJst te bereiken. 

2. Reactie van twee of meer bifunctionele moleculen. De vorming 
van een cyclus uit twee brokstukken verloopt meestal op een wijze 
die schematisch is weergegeven in vgl. 11: 

(+) () 0 (11) 

B c D R2 

Volgens ZIEGLER670 worden, bij reacties van dit type, macrocycli 
alleen in bijzondere gevallen in goede opbrengst verkregen. De 
oorzaak hiervan is volgens hem, dat de grote verdunning die nodig 
is voor de tweede stap, de eerste reactiestap vertraagt, terwijl bij 
een grotere doseersnelheid de stationaire concentratie ontoelaatbaar 
groot wordt. Reactie 11 zou alleen goede resultaten geven indien 
de intermoleculaire nevenreacties sterisch minder gunstig zijn dan 
de reacties volgens 11 (zie ref. 67c, 75 en daar vermelde literatuur). 

Dat reacties volgens 11 minder goed zullen verlopen dan cy
clisaties volgens vgl. 10 is moeilijker in te zien dan ZIEGLER on
derstelt. Stel dat B en C met dezelfde snelheid aan het reactie
medium worden toegevoegd. De doseersnelheid w is het aantal 
mol. B (of C) dat per tijdseenheid bij een volume-eenheid van 
het reactiemedium wordt gevoegd. Indien de bimoleculaire neven
reacties geen rol van betekenis spelen en de concentraties van B, 
C en D stationair zijn, geldt: 

w - k2[BJ8t[CJst = 0 

W - k 0 [DJst = 0 

k2[BJ~t = ko[DJst 

[BJst = [CJst 

Indien de reactiesnelheidsconstanten niet bekend zijn, weten we 
evenmin de verhouding van [BJst tot [DJst· Over het optreden 
van bimoleculaire nevenreacties valt dan niet veel met zekerheid 
te zeggen. Echter, verlaging van de doseersnelheid met een factor 
a verkleint [DJst met eenzelfde factor, [BJst en [CJst echter slechts 
met een factory a. De invloed van de verlaging van de doseersnelheid 
op de concentraties van B en C is dus geringer dan de invloed op 
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de concentratie van D. Het gevolg is, dat zich bij reacties volgens 11 
eerder ongewenste bimoleculaire reacties zullen voordoen dan bij 
de cyclisaties volgens 10. Indien echter de reactiesnelheidsconstan
ten k2 en kc voldoende groot zijn, en daardoor alle stationaire 
concentraties laag, dan zal de cyclus R 2 in hoge opbrengst kunnen 
worden verkregen. Hiervan zijn in de literatuur meerdere voor
beelden bekend (zie bijv. ref. 79 en 80). Het feit dat bij verschillende 
cyclisaties, vooralin het ,,Ringbildungsminimum", dikwijls redelijke 
opbrengsten aan cyclisch dimeer worden verkregen, is hiermee in 
overeenstemming (zie bijv. ref. 81 en 82). 

3.4. Pogingen tot omzetting van N,N'-bis(lO-broomdecyl)-
1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (66b) in N,N' :N,N'
bis( decamethyleen )-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
(57b) 

Om het in § 3.2.2 beschreven N,N'-bis(lO-broomdecyl)-1,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (66b, pag. 35) om te zetten in de diansaver
binding N,N': N,N'-bis ( decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (57b) moet een ,,halo-amine" -cyclisatie worden uitge
voerd. Om enige ervaring te krijgen met dit type reactie werd eerst 
getracht N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen te 
bereiden door alkylering van 1, 4-diamino-2, 5-dibroombenzeen. 
Bovendien wilden we de tetraethylverbinding als modelstof ge
bruiken bij reacties waarbij de broomatomen worden vervangen 
door lange ketens (vgl. 5b, pag. 16). 

De alkylering van l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen met ethyl
bromide o.i.v. natriumhydroxideoplossing, onder omstandigheden 
welke werden toegepast bij de synthese van N,N,N',N'-tetraethyl
p-diaminobenzeen ( § 2.4), gaf een mengsel van stoffen. Blijkens 
het infraroodspectrum was de alkylering niet volledig verlopen. 
Hetzelfde negatieve resultaat werd verkregen bij de alkylering 
van l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen met diethylsulfaat of tri
ethylfosfaat. (De bereiding van N,N,N',N'-tetraethyl-l,4~diamino-
2,5-dibroombenzeen kon later op twee andere manieren worden 
gerealiseerd). Ook de synthese van de overeenkomstige tetramethyl
verbinding door Eschweiler-Clarke-methylering (zie exp. gedeelte, 
pag. 57) van l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen gelukte niet; de 
tetramethylverbinding werd wel op een andere wijze verkregen 
(zie pag. 57). 
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Uit al de bovengenoemde mislukkingen, die misschien ten dele 
zijn veroorzaakt door de geringe oplosbaarheid van l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen in bij de alkylering gebruikte oplosmiddelen, 
blijkt dat de stikstofatomen in dit diamine moeilijk worden ge
alkyleerd. 

LtiTTRINGHAUS en SIMON23 hebben de laatste stap in de synthese 
van de ongesubstitueerde diansaverbinding 57a volgens vgl. 7 
uitgevoerd door N ,N'-bis (10-broomdecyl )-p-diamino benzeen-bis
wa terstofbromide langzaam te voegen bij een kokende suspensie 
van kaliumcarbonaat in amylalcohol (kp 128-132°). 

Bij een onder vrijwel dezelfde omstandigheden uitgevoerde reac
tie met een oplossing van N,N'-bis(IO-broomdecyl)-1,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen-bis-waterstofbromide, ontstond een mengsel 
van stoffen waaruit slechts een zeer kleine hoeveelheid (32.5 mg 
uit 3.25 g van bovengenoemd zout) van een onzuivere stof kon 
worden geisoleerd, die blijkens het infraroodabsorptiespectrum de 
diansaverbinding 57b zou kunnen bevatten. In het overige deel van 
het reactieproduct zijn nog NH groepen aanwezig, zoals blijkt uit 
het infraroodabsorptiespectrum. Een geheel negatief resultaat kre
gen we bij gebruik van N,N-dimethylformamide i.p.v. 1-pentanol 
als oplosmiddel. 

Gezien de moeilijkheden die optraden bij de N-alkylering van 
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen, wekt het geen verwondering dat 
bovengenoemde cyclisatie op deze wijze mislukte. 

3.5. Synthese van diansaverbindingen via monoansaver
bindingen 

De moeilijkheden die optraden bij de N-alkylering van l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen, deden zich niet voor bij de N-alkylering van 
N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (zie § 3.2.1). Dit 
bracht ons er toe de volgende reacties uit te voeren: 

Ts-NH 

~x 
xy 
Ts-NH 

71 

Ts-N~ 

base ¢yJX X I 
~ (CH2)10 

x ~....... I 
Ts-N___) 

75 

a. X = H, b. X = Br, c. X = OCH, 

(12) 

Na verwijdering van de tosylgroepen moet dan nog het tweede 
hengsel worden aangebracht. 
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De synthese van macrocycli uit equimoleculaire hoeveelheden 
N,N'-bis(arylsulfonyl)diamine of N,N'-bis(alkylsulfonyl)diamine en 
a,w-dibromide o.i.v. base is in de literatuur meerdere malen be
schreven66·670·83-88. De verbindingen 75a en 75b* werden door ons 
in matige opbrengst verkregen door een oplossing van equimole
culaire hoeveelheden 71a resp. 71b en 1,10-dibroomdecaan in 
N,N-dimethylformamide langzaam te voegen bij een suspensie van 
kaliumcarbonaat in hetzelfde oplosmiddel. Dit soort cyclisaties 
wordt vaker op deze wijze uitgevoerd (ref. 85, 86, 88). 

Omdat N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (7 lc) vrij
wel onoplosbaar is in N,N-dimethylformamide, werd bij de be
reiding van N,N'-ditosyl-N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-di
methoxybenzeen (75c) een wat andere werkwijze toegepast. We 
hebben geprobeerd de cyclisatie uit te voeren door equimoleculaire 
hoeveelheden dinatriumverbinding van 71c en 1,10-dibroomdecaan 
met elkaar te laten reageren; deze werkwijze is ook toegepast door 
STETTER en Roos66 bij de synthesevan macrocyclischeverbindingen. 
De opbrengst aan het gewenste cyclische product 7 5c was echter 
slechts gering, wat werd veroorzaakt door de slechte oplosbaarheid 
van de dinatriumverbinding in methanol en in mengsels van 
methanol en N,N-dimethylformamide. 

Moeilijkheden t.g.v. te geringe oplosbaarheid deden zich niet 
voor bij de synthese van N,N'-dimesyl-N,N'-decamethyleen-l,4-
diamino-2,5-dimethoxybenzeen (78c). Deze verbinding, in goede 
opbrengst verkregen, diende als tussenproduct voor de synthese 
van diansaverbinding 57c. 

CH3S02-N~ 

hx (CH2ho 

X~_) 
CH3S02-N 

78 

c. X = OCH3 

¢EN~ (CH2),0 

x ./ I 
HN__) 

79 

a. X=H 
b. X =Br 
c. X = OCH3 

De afsplitsing van de tosyl- resp. mesylgroepen werd weer uit
gevoerd volgens de in § 3.2.2 behandelde methode van WEISBLAT 
en medewerkers. Op deze manier kregen wij de cyclische diaminen 

* SMITH78 heeft een nieuw nomenclatuursysteem voorgesteld voor ,, bridged aro
matic compounds". De naam van verbinding 75b zou volgens dit systeem zijn: 
14, 17-dibroom-l, 12-ditosyl-l, 12-diaza[l2]paracyclofaan. 
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79a en 79b; deze verbindingen zijn stabiele vaste stoffen. De over
eenkomstige dimethoxyverbinding 79c werd gei:soleerd in de vorm 
van een olie die aan de lucht groenblauw kleurde. 

Het tweede hengsel werd aangebracht door de diaminen 79b en 
79c te laten reageren met seba<;:oylchloride (vgl. 13 ). 

COCl 
HN::=I ,--CO-N I I qx qx (CH2) 8 + (CH,),0 

base ) 
(CH2) 8 (CH,)10 

I x ~ ~ ) (13) COCl HN co-N 
7g 80 

b. X =Br 
c. X =OCH, 

De reactie tussen een diamine en een dicarbonzuurchloride in hoge 
verdunning is reeds ,,in vorgeschichtlichen Zeiten der Chemie 
der vielgliedrigen Ringe" 89 door RuGGLI90 toegepast bij de synthese 
van macrocycli. Dezelfde reactie is door STETTER c.s. 79, so, 91, 92, 

en later door andere onderzoekers93•94, gebruikt voor de bereiding 
van macrocyclische verbindingen. Deze cyclisaties zijn wat moei
lijker uit te voeren dan die, weergegeven in vgl. 12, omdat de 
twee reactiepartners nu gelijktijdig, langzaam moeten worden toe
gevoegd aan het medium waarin de reactie moet plaats hebben. In 
de genoemde literatuur worden oplossingen van diamine en di
carbonzuurchloride in mol. verhouding 2: 1 langzaam bij een op
losmiddel gevoegd. Het diamine fungeert hierbij dus als HCl-bindend 
middel. STETTER en medewerkers kregen minder goede resultaten 
door hiervoor tertiaire aminen79 of pyridine91 te nemen. Bij de 
synthese van 80b hebben wij pyridine als HCl-acceptor gebruikt 
en bij de synthese van 80c pyridine of triethylamine. 

Een van de redenen waarom de synthese van de monoansa
verbindingen niet is uitgevoerd met seba<;:oylchloride, is de slechte 
oplosbaarheid van de uitgangsstoffen 64b en 64c (zie pag. 18). 

3.6. Reductie van amiden tot aminen 

De reductie van amiden tot aminen: 

-C-N( -+ -CH2-N< 
II " 
0 

(14) 

kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Een overzicht van de 
tot 1956 in de literatuur beschreven methoden is gegeven door 
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ScHROTER67d. Het meest gebruikte reagens is lithiumaluminium
hydride. In het boek ,,Reduction with Complex Metal Hydrides" 
van GAYLORD95a is een hoofdstuk gewijd aan de reductie van amiden. 
Naast de daar behandelde reagentia zijn de laatste jaren ook nog 
andere complexe metaalhydriden gebruikt voor de reductie van 
amiden tot aminen (zie o.a. ref. 96). 

We hebben de amiden 81, 82, 80ben80cgereduceerdmetlithium
aluminiumhydride. 

;r;~:' CH,CO;;:: 
Br~ Br~ 

RN-COCH, CH3CO-NC2H6 

~ n 
Bij de reductie van N,N'-diacetyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
(81) werd, na acetylering, N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (82) verkregen in een opbrengst van 16 °/o. 
De reductie van deze laatste stof (82) gaf N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen, eveneens in een opbrengst van 16 °/o. 
Delage opbrengsten bij deze reducties zijn waarschijnlijk te wijten 
aan het optreden van debromering. Deze nevenreactie trad ook op 
bij de reductie van 80b met lithiumaluminiumhydride. Het ge
wenste N,N': N,N'-bis (decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (57b) kon niet in zuivere toestand worden gei:soleerd. We 
hebben o.a. om deze reden de synthese (zie hoofdstuk 4) niet voor
gezet met deze diansaverbinding. 

Het meest uitvoerig onderzocht werd de reductie van het amide 
80c met lithiumaluminiumhydride, in verschillende oplosmiddelen, 
waarbij steeds bijproducten de opwerking van N,N': N,N'-bis(deca
methyleen)-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) bemoeilijkten. 

Met diboraan, dat fo de laatste jaren is gebruikt voor de reductie 
van amiden tot aminen97 - 99, ontstaan volgens BROWN en HEIM98 

in tegenstelling met lithiumaluminiumhydride95a,rno,rni geen neven
producten. In overeenstemming hiermee werd 57 c in goede op
brengst verkregen door reductie van 80c met diboraan; bij de reductie 
van 80b met diboraan kon de diansaverbinding 57b evenwel niet 
worden gei:soleerd. 

De omzetting van een onzuivere portie amide 80c met diboraan 
gaf naast het hoofdproduct 57c een hoeveelheid dimeer, dat waar
schijnlijk de structuur 83 heeft. 
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( qN-OC-H~CH,),o-q-:-, -0-CH-, -1 
(CH2),0 (CH2) 10 l CH30 CH30 ::::,.._ ) 

~-----N---(CH,)10--N 

83 

3.7. Synthese van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-.1,4-
diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) via N,N-bis(10-
broomdecy1)-2,5-dimethoxyanilh1e 

In het begin van het onderzoek was onze aandacht voornamelijk 
gericht op de synthese van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen (57b). De bereiding van de overeen
komstige dimethoxyverbinding (57c) is daarna op vrijwel analoge 
wijze uitgevoerd, hoewel dit niet betekent dat de dimethoxyver
binding 57c niet bereid kan worden uit N,N'-bis(lO-broomdecyl)-
1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen, volgens de laatste stap in 
reactieschema 7 (zie pag. 30). Uit het volgende blijkt, dat N,N': 
N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeenookop 
een eenvoudiger manier kan worden gesynthetiseerd. 

In 1965 heeft SCHILL21 de synthese van de diansaverbinding 57d 
beschreven volgens reactieschema 15. 

Reactieschema 15 

N----~ D oc,H, l 
(CH, ho 
I 

C,H,0 Br 

( 
(CH,) 10 

I 
Br 

( 
N 

I l. HN02 ;i, 
qoc,H, 

K,C03/amylalcohol 
(CH2 ) 10 I (CH,)10 

grate verdunning 2. SnCl2/HCI I C,H,O I 
Br Br 

NH, 

( 
N 

l qoc,H, 
(CH2) 10 I (CH2) 10 

l C,H,O ) 
N 

57d 

SCHILL verkreeg 57 d in een opbrengst van 17 %, berekend op 
2,5-diethoxyaniline. Volgens hetzelfde reactieschema hebben wij 
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de climethoxyverbinding 57 c bereid. Omdat de werkwijze van SCHILL 

zich niet goed leent voor de synthese van grotere hoeveelheden, 
hebben wij deze wat gewijzigd. Door ons werd zo de niet geheel 
zuivere dimethoxyverbincling (57c) verkregen in een opbrengst 
van 5.8 %, berekend op 2,5-dimethoxyaniline. 

3.8. Experimenteel gedeelte 

3.8.1 ALGEMENE OPMERKINGEN 

Voor algemene opmerkingen wordt eveneens verwezen naar § 2.4. 
De meeste oplosmiddelen werden gezuiverd volgens methoden die zijn vermeld 

in ref. 35. N,N-dimethylformamide (DMF) werd gedroogd met calciumoxide, daarna 
van calciumoxide gedestilleerd in vacuo (kp 47.2-47.5°/15 mm, n~0 l.4305; lit. •7 i; kp 
153° /760 mm, n~5 1.4269) en in het danker bewaard in een goed sluitende fles. Tetra
hydrofuran, gecontroleerd op peroxiden met een oplossing van V20 5 in verdund zwa
velzuur67l, werd gezuiverd door behandeling met kaliumhydroxide, volgens een me
thode, aangegeven in ref. 67i, en op natrium bewaard onder stikstof. Voor gebruik 
als oplosmiddel bij reducties werd tetrahydrofuran bovendien- juist v66r de reactie -

~ 

N, ~ ''~"''' vacuum~ 

Fig. 3.1. ,,Patentkraan". 

2 

4 

3 

Fig. 3.2. l. bellenteller 2. droogtoren 
gevuld met magnesiumperchloraat 

3. ,,terugslagvat" (gedeeltelijk gevuld met 
kwik) met kranen (4) en glas:filter (5). 

gedestilleerd van lithiumaluminiumhydride (waterbad); kp 66°, n~0 1.4075 (lit. 671 : 
kp 66° /760 mm, n~0 1.4070). 1-Pentanol werd gedroogd met kaliumcarbonaat en 
daarna gedestilleerd van calciumoxide; kp 136.8-138.0°, n~0 1.4109 (lit. 102•: 

kp 138.06°/760 mm, n~0 l.40999). p-Tolueensulfochloride werd gezuiverd door 
kristallisatie uit een mengsel van benzeen en petroleumether35b; smp 68.5-69.5° 
(lit. 35b: smp 69°). 

Voor de verbreking van de S-N binding in sulfonamiden volgens de methode van 
WEISBLAT c.s. 73 werd een oplossing van waterstofbromide in watervrij azijnzuur 
gebruikt. Bij cyclisatiereacties en kolomchromatografie werden gezuiverde op
losmiddelen gebruikt. Tenzij anders is aangegeven werd voor kolomchromatografie 
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over aluminiumoxide gebruik gemaakt van een product (,,aktiv, neutral") van 
Merck A.G. De activiteit werd alleen bepaald103 in de gevallen dat deze verlaagd 
werd door het toevoegen van water104• Bij de bereiding van monoansaverbindingen 
werd kaliumcarbonaat eerst enkele uren verwarmd op 150°. 

Gaschromatogrammen werden opgenomen met een F. & M. gaschromatograaf, 
type 801, waarbij helium als draaggas werd gebruikt. 

Veel experimenten, beschreven in de hoofdstukken 3 en 4, werden onder stikstof 
uitgevoerd. Behalve gegevens uit enkele publicaties105,1o• werden waardevolle 
aanwijzingen verkregen van Dr. H. J. DE LIEFDE MEIJER van het anorg. chem. 
laboratorium te Groningen. De eigenschappen van de door ons bereide verbindingen 
zijn zodanig, dat wij minder zorgvuldig konden zijn bij het uitsluiten van zuurstof 
dan de genoemde onderzoekers. Zo werden de oplosmiddelen (behalve in een 
geval waar <lit is aangegeven) niet bevrijd van opgeloste zuurstof. Bij de meeste 
experimenten werd de stikstof (,,extra zuivere"; A. W. Hoek, Schiedam) niet ge
zuiverd. 

Fig. 3.3. Fig. 3.4. Fig. 3.5. Fig. 3.6. 

In navolging van HERZOG en DEHNERT106 hebben wij veel gebruik gemaakt van 
,,patentkranen". De apparatuur (voorzien van een ,,patentkraan", zie fig. 3.1) 
waarin de reacties werden uitgevoerd was dan met een stikstofcylinder verbonden 
via de opstelling die schematisch is weergegeven in fig. 3.2. 

Zuurstof werd uit het apparaat, waarin de reacties werden uitgevoerd, verwijderd 
door driemaal evacueren (waterstraalpomp) en vullen met stikstof. In een later 
stadium van het onderzoek (enkele experimenten beschreven in hoofdstuk 4) werd 
gebruik gemaakt van een ,,inert gas-vacuum system", beschreven door DE LIEFDE 
MEIJER c.s.105• 

Alle door ons bereide verbindingen zijn in vaste toestand aan de lucht bij kamer
temperatuur redelijk stabiel, zodat bij het manipuleren hiermee onder deze om
standigheden zuurstof niet uitgesloten behoefde te warden. Het omkristalliseren 
gebeurde meestal onder stikstof, waarbij de oplossingen langzaam (8-24 uur) 
werden afgekoeld in een mengsel van aceton en vast C02 (bij te snel afkoelen bleven 
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veel verbindingen in oplossing of sloegen als een olie neer). Bij omkristallisaties 
werd veel gebruik gemaakt van kolfjes met 2 of 3 halzen met B 14 slijpstuk (fig. 3.3 
en 3.6). 
Bij kristallisaties waarbij de oplossing niet behoefde te warden gekookt, werd de 
om te kristalliseren stof in een kolfje (fig. 3.3), voorzien van ,,patentkraan" en 
rubber-,,cap", gebracht. Nadat de zuurstof was verwijderd werd m.b.v. een in
jectiespuit oplosmiddel door de rubber-,,cap" toegevoegd. Na afkoelen werd de 
moederloog verwijderd op een van de volgende manieren: 
l. overschenken of pipetteren in een stikstofstroom; 
2. overpersen door een tweemaal omgebogen metalen canule (inwendige diameter 

0.2-1.0 mm); 
3. overpersen door een glazen heveltje, voorzien van een klein glasfilter (fig. 3.4); 
4. overpersen door een glasfilter (fig. 3.5). 

5 
5 

Fig. 3.7. l. injectiespuit (50 ml), geplaatst in een ,,Braun-doseerapparaat" 
2. ,,Saco-kraan" 3. voorraadvat 4. sillicon-rubberslang 5. ,,patentkraan" 

6. koeler 7. roermotor 8. Vigreux-opzet 9. kraan 10. rondkolf 11. roerder. 

Onoplosbare verontreinigingen werden op dezelfde wijze verwijderd. De ervarin
gen waren bij de meeste verbindingen het gunstigst met methode 2. De metalen ca
nules zijn aan de uiteinden enigszins scheef geslepen, zodat ze gemakkelijk door 
de rubber-,,caps" kunnen warden geprikt. Voor het overpersen van de moederloog 
is meestal een overdruk van enkele cm kwik voldoende. Alie onderdelen van de 
apparatuur zijn door haakjes en veertjes aan elkaar bevestigd. 

Reacties of kristallisaties waarbij moest warden gekookt, werden meestal uit
gevoerd in een apparaat, weergegeven in fig. 3.6. Oplosmiddel werd hierbij toege-
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voegd m.b.v. een injectiespuit of met een druppeltrechter met ,,pressure-equilizing 
tube"101a. Bij sublimaties werden standaard-apparaten1070•108, voorzien van een 
,,patentkraan", gebruikt. Enkele gefractioneerde sublimaties werden met succes 
verricht met het ,,ringetjes-sublimeerapparaat" beschreven door SrXMA en WYN
BERG109. 

Cyclisatiereacties, waarbij een kokend oplosmiddel werd gebruikt, zijn veelal 
uitgevoerd met de apparatuur, schematisch weergegeven in fig. 3. 7. 
Het doseren gebeurde met een ,,Dauerinfusionsgerat" van de firma B. Braun, Mel
sungen, B.R.D. Met dit doseerapparaat kan de toevoersnelheid worden geregeld 
(0.075-300 ml/uur). De gehele apparatuur, het voorraadvat (3) incluis, werd v66r 
de reactie gevuld met stikstof. De injectiespuit {l) kan worden gevuld door de 
,,Saco-kraan" in de juiste stand te draaien en de zuiger van de injectiespuit naar 
links te bewegen. Tijdens de reactie is kraan 9 gesloten; de cyclisatie geschiedt dus 
in een ,,rustende" stikstofatmosfeer. Tijdens de cyclisatiereacties werd met een 
constante snelheid geroerd; in het teflonroerblad waren gaten geboord waardoor het 
effect van het roeren werd vergroot. Bij de bereiding van verschillende verbindingen 
werd zeer heftig gekookt, waardoor in de Vigreux-opzet(ten) al een aanzienlijke 
verdunning optrad. Bij cyclisatiereacties waarbij het oplosmiddel niet tot koken 
werd verhit was de Vigreux-opzet (8) niet aanwezig en werd een oplossing van de te 
cycliseren stof direct in het oplosmiddel in de kolf (10) gedruppeld. Bij de synthese 
van verbinding 80c was, om het gescheiden toedruppelen van twee oplossingen 
mogelijk te maken, nog een tweede injectiespuit, Vigreux-opzet en koeler nodig. 
De overdruk in het reactievat bedroeg, bij gebruik van het Braun-doseerapparaat, 
nooit meer dan enkele mm's kwikdruk om lekken van de spuiten te verhinderen. 

In het begin van het onderzoek hadden we niet de beschikking over het boven
genoemde doseerapparaat. Gebruik werd toen gemaakt van Hershberg-druppel
trechters110 of van druppeltrechters met ,,Mariottse buis" en teflon ventiel (Normag, 
Hofheim am Taunus, B.R.D.). In geen van beide laatstgenoemde gevallen kon de 
doseersnelheid constant worden gehouden. Bij de bereiding van het diamide 80b 
werden oplossingen van de twee reactanten d.m.v. buretten toegedruppeld aan een 
oplossing van pyridine in benzeen. 

3.8.2. UITGANGSSTOFFEN EN MODELSTOFFEN VOOR DE SYNTHESE VAN 
N,N' -BIS (10-BROOMDECYL )-l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN ( 66b) 

1,10-Decaandiol 

Deze verbinding werd bereid op een wijze analoog aan die van l,6-hexaandiol34b. 

Opbrengst 74--85 %, kp 144-145°/l.5 mm, smp 70.4-71.5° (lit. 111 : kp 150-151°/ 
3 mm, smp 70.8-71.8°). 

1, 10-Dibroomdecaan 

1,10-Decaandiol werd met waterstofbromide340 omgezet in l,10-dibroomdecaan34d. 

Opbrengst 90 %, kp 105.5-160.0°/0.4 mm, n~0 l.4908 (lit. 34d; opbrengst 90 %, 
kp 139-142°/2 mm). 

1-Broom-10-(p-methoxyf enoxy )-decaan 

De synthese van deze verbinding uit p-methoxyfenol en 1,10-dibroomdecaan 
o.i.v. base geschiedde volgens een voorschrift van ZIEGLER en WEBER112. Het pro
duct werd echter niet gezuiverd door destillatie bij lage druk, maar door kristallisatie 
nit absolute ethanol. De opbrengst aan l-broom-10-(p-methoxyfenoxy)-decaan 
(witte stof met smp 62.6-63.5°) bedroeg 65 % berekend op p-methoxyfenol (lit. 112 : 

opbrengst 65 %, smp 61-62°). 
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N,N'-Bis [10-(p-metkoxyfenoxy )-decyl]-p-diaminobenzeen ( 65a) 

Deze verbinding werd bereid op de wijze zoals is aangegeven op pag. 56 en volgens 
LuTTRINGHAUS en SrMoN23• Het ruwe reactieproduct, volgens de laatste methode 
verkregen, hebben wij in tegenstelling tot deze auteurs niet gesublimeerd maar ge
zuiverd door kristallisatie uit benzeen en uit een 5 : 1 mengsel van chloroform en 
petroleumether (kp 40-60°). De opbrengst aan enigszins gele stof (65a), met smp 
126.0--127.0°, bedroeg 37 % (lit. 23: kleurloze blaadjes, smp 127-128°, opbrengst 
32.5 %). 

UV spectrum (dioxan): maxima bij 264 mµ (log e 4.22), 335 mµ (log e 3.41) 
en een schouder bij 291 mµ (loge 3.96). PMR spectrum (10-proc. oplossing in tri
fluorazijnzuur): singulet-r 2.15 (protonen van de ,,centrale" benzeenkern), singulet 
T 2.95 (protonen van de twee andere benzeenkernen), slecht opgesplitste pieken 
tussen T 5.5 en 6.5 (NCH., OCH2, OCH3), breed signaal tussen T 7.8 en 8.8 met daar
op een scherpe piek bij T 8.59 (CH2 van de rest van het molecule). Integratiever
houding 1: 2: 4: 9; berekend 2: 4: 7: 16. 

N,N' -Ditosyl-p-diaminobenzeen ( 7 la) 

Bij de bereiding van N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen volgens het voorschrift van 
STETTER en Roos66 kregen wij een niet geheel wit product met een te laag smeltpunt. 
We hebben deze stof als volgt gezuiverd: 91 g (smp 269-272°) werd opgelost in een 
mengsel van 625 ml IN kaliumhydroxideoplossing en 200 ml methanol. Deze 
oplossing werd met norit een half uur geroerd en daarna gefiltreerd. Het filtraat 
werd onder roeren aangezuurd met 4N zoutzuur. Het neerslag werd afgezogen, ge-· 
wassen met water en met methanol en vervolgens omgekristalliseerd uit 2 liter van 
een I: 3 mengsel van DMF en methanol. Verkregen werd 79 g (63 %) witte stof 
met smp 274-275° (lit. 66 : opbrengst 83 %, smp 275--276°). 

IR spectrum (KBr): o.a. absorpties bij 3220 cm-1 (N-H), 1315 en 1155 cm-1 

(S02 ). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 225 mµ (log e 4.42) en een 
schouder bij ongeveer 245 mµ. 

N,N' -Ditosyl-1, 4-diamino-2, 5-dibroombenzeen ( 7 lb) 

Een oplossing van 26.6 g (0.100 mol) l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen in 320 ml 
gezuiverde pyridine werd in een stikstofatmosfeer onder roeren in 45 minuten 
gedruppeld bij 76 g (0.40 mol) tosylchloride, opgelost in 350 ml op natrium ge
droogde ether. Door koelen werd de temperatuur tussen -12 en -15° gehouden. 
Tijdens het toedruppelen sloeg in het oranje reactiemengsel vaste stof neer. De 
suspensie werd nog 5 uur geroerd, waarbij de temperatuur langzaam op 15° werd 
gebracht. Na een nacht bij kamertemperatuur werd de gehele massa gegoten op 
2.5 liter ijs en water; de vaste stof werd afgezogen, gewassen met 4 liter water, 
daarna met 0.30 liter ether en vervolgens viermaal uitgetrokken met 0.25 liter 
kokende methanol. De stof die hierbij niet in oplossing ging, werd behandeld met 
een mengsel van 0.1 N natriumhydroxideoplossing (2.0 liter) en 0.40 liter methanol. 
Hierbij ontstond een troebele oplossing, die even werd geroerd met norit en daama 
gefiltreerd. Het filtraat werd onder roeren langzaam aangezuurd met 2N zoutzuur. 
Hierbij sloeg vaste stof neer; deze werd afgezogen, gewassen met 2.0 liter water 
en daarna met 0.25 liter methanol. Verkregen werd 46.6 g (81 %) N,N'-ditosyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (71b) als witte stof met smp 276.5-277.5°. Het 
smeltpunt veranderde niet door kristallisatie uit een 1 : 3 mengsel van DMF en 
methanol. 

De verbinding 71b is in de meeste organische oplosmiddelen nagenoeg niet op
losbaar, in DMF daarentegen, ook bij kamertemperatuur, vrij goed. 

IR spectrum (KBr): o.a. een absorptie bij 3240 cm-1 (N-H); in het gebied van 
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de S02 trillingen absorpties bij 1360, 1330 en 1157 cm-1 • UV spectrum (96-proc. 
ethanol): maximum bij 225 mµ (log e 4.62), schouder bij 257 mµ (loge 4.12). 

Analyse: gev. C 41. 7, 41.9; H 3.0, 3.3; Br 27.5, 27.8; 
C20H 18Br2Np4S2 (574.34) ber. C 41.83; H 3.16; Br 27.83; 

gev. N 4.9, 4.9; S 10. 7, 10. 7 
ber. N 4.88; S 11.16 

N,N'-Diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (76a) 

Deze verbinding werd bereid door N,N' -ditosyl-p-diaminobenzeen in alkalisch milieu 
te alkyleren met diethylsulfaat, analoog aan een voorschrift van Willstatter en 
Pfannenstiel113 voor de bereiding van de overeenkomstige dimethylverbinding. 
N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen werd verkregen als een witte stof met 
smp 203.5-205.0°. Deze stof is goed oplosbaar in chloroform, dichloormethaan, 
heet benzeen en DMF; zeer weinig in kokende ethanol, methanol, tetrachloorkool
stof en ether. Voor de bepaling van analyses en spectra werd de stof omgekristal
liseerd uit aceton; smp 204.5-205.2°. 

IR spectrum (0.1 mo!. oplossing in dichloormethaan): o.a. absorpties bij 1343 
en 1167 cm-1 (S0 2 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 
229 mµ (log e 4.35). PMR spectrum (deuterochloroform): A2B 2 systeem T 2.67 
(aromaatprotonen van de tosylgroepen), singulet T 3.03 (protonen van de ,,centrale" 
benzeenkern), quadruplet T 6.42 (NCH2CH3 ), singulet T 7.59 (CH3 ), triplet T 8.93 
(NCH2CHa, J 7 cps). 
Analyse: 

c2,H28N 20.,s2 (4 72.63) 
gev. 
ber. 
gev. 
ber. 

c 60.8, 60.9; 
c 60.99; 
s 13.5, 13.6 
s 13.57 

H 6.0, 6.1; 
H 5.97; 

N,N' -Diethyl-N,N' -ditosyl- 7 ,4-diamino-2,5-dibroombenzeen ( 7 6b) 

N 5.8, 5.9; 
N 5.93; 

De beste resultaten werden verkregen volgens de onderstaande werkwijze. 
3.24 g (0.141 g.at) natrium werd met 235 ml methanol omgezet in een natrium

methanolaatoplossing. Hierbij werd onder roeren 40.0 g (0.0696 mol) N,N'-ditosyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (71b) gevoegd. De suspensie werd 2 uur gekookt 
onder terugvloeiing, waarna 350 ml DMF werd toegevoegd. Het mengsel werd 
1 uur op 80° gehouden; de vaste stof loste hierbij op. Daarna werd de methanol 
bij ca. 20 mm afgedestilleerd en de temperatuur van het residu op 50° gebracht. 
Onder roeren werd hierbij in 10 minuten een oplossing gevoegd van 27.3 g (0.175 
mo!) ethyljodide in 100 ml DMF. De temperatuur steeg tot 80°; de groene oplossing 
werd no g 3 uur bij dezelfde temperatuur geroerd. Na een nacht bij kamertemperatuur 
was vrijwel witte stof uitgekristalliseerd; deze werd afgezogen, gewassen met 100 ml 
DMF, met 50 ml methanol en daarna met 0.50 liter water. Kristallisatie uit een 
mengsel van 400 ml DMF en 500 ml methanol gaf 35.8 g (82 %) 76b als witte stof 
met smp 218.0-219.3°; bij afkoelen, of ook door de stof even op 220° te houden, 
stolde de smelt weer. Het smeltpunt is dan 228.0-228.5°. De verbinding kan ook 
warden gezuiverd door kristallisatie uit ijsazijn of een mengsel van aceton en water. 
In sommige gevaJ!en werd hierbij de hoogsmeltende modificatie of een mengsel van 
beide vormen verkregen. Door de hoogsmeltende vorm 2 uur op 150° te verwarmen 
werd deze omgezet in de laagsmeltende (geen gewichtsverandering). N,N'-diethyl
N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (laagsmeltende vorm) is vrij goed 
oplosbaar in kokende aceton, ijsazijn, benzeen en DMF, veel minder in ether, 
kokende petroleumether (kp 80-100°), tetrachloorkoolstof, methanol en ethanol. 

Van beide modificaties werden IR spectra opgenomen. De spectra van 0.05 mo!. 
oplossingen in dichloormethaan zijn identiek, terwijl die van KBr-plaatjes onder-
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ling ook vrijwel geen verschil vertonen. De oplossingen gaven in het gebied van de 
S02 vibraties sterke absorpties bij 1352, 1168 cm-1 en een schouder bij 1150 cm-1; 
de spectra van de KBr-plaatjes vertoonden in bovengenoemd gebied drie, ongeveer 
even sterke, absorptiepieken, nl. bij 1352, 1167 en 1150 cm-1. 

Voor de overige spectra werd de laagsmeltende vorm gebruikt. UV spectrum 
(96-proc. ethanol): maximum bij 229 mµ (log s 4.49) en een schouder bij ongeveer 
295 mµ (log s 3.07). PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): 
A2B2 systeem -,; 2.52 (aromaatprotonen van de tosylgroepen), singulet -,; 2.69 
(protonen aan de ,,centrale" benzeenkern), quadruplet-,; 6.40 (NCH2CH3 ), singulet 
-,; 7.54 (CH3 ), triplet-,; 8.87 (NCH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: gev. C 45.6, 45.7; 
C24H 26Br2N.04S2 (630.45) ber. C 45. 72; 

gev. S 10.0, 10.4 
ber. S 10.17 

H 4.0, 4.3; 
H 4.16; 

N 4.6, 4.6; 
N 4.45; 

Evenals bij andere N-alkyleringen van N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen verliep de reactie, bij dezelfde temperatuur uitgevoerd, met minder goede 
opbrengst indien de methanol niet werd afgedestilleerd. 

N,N' -Bis [10- (p-methoxyfenoxy )-decyl]-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen ( 72a) 

Bij een oplossing van natriummethanolaat nit 1.20 g (52 mg. at) natrium en 100 ml 
methanol werd 10.41 g (25.0 m.mol.) N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (71a), op
gelost in 65 ml DMF, gevoegd. Na een half uur koken onder terugvloeiing, waarbij 
een wit neerslag ontstond, werd bij deze suspensie onder roeren gevoegd een tot 
30° verwarmde oplossing van 17.10 g (49.8 m.mol) l-broom-10-(p-methoxyfenoxy)
decaan in een mengsel van 130 ml DMF en 15 ml dioxan. Het geheel werd 9 uur 
verwarmd op een stoombad, waarbij de vaste stof in oplossing ging; het reactie
mengsel werd in vacuo ingedampt tot ca. 150 ml. Bij het residu werd in kleine 
porties 200 ml water gevoegd. Het hierbij ontstane neerslag werd afgezogen en 
achtereenvolgens gewassen met water, 275 ml methanol, 50 ml ethanol en 50 ml 
petroleumether (kp 60-80°). Om eventueel aanwezig niet-volledig gealkyleerd 
product te verwijderen werd de vaste stof gesuspendeerd in een oplossing van 4 g 
kaliumhydroxide in een mengsel van 200 ml water en 300 ml methanol. De niet 
opgeloste vaste stof werd weer afgezogen, gewassen met water en tweemaal ge
wassen met 0.25 liter kokende methanol. Verkregen werd 10.2 g (43 %) N,N'-bis
[10-(p-methoxyfenoxy)-decyl]-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (72a); witte stof 
met smp 104.5--105.5°. Het smeltpunt werd niet verhoogd door twee kristallisaties 
nit mengsels van DMF en methanol. Voor de bepaling van analyses en spectra werd 
de stof nog omgekristalliseerd nit absolute ethanol (1 g nit 50 ml). Verbinding 72a 
is bij kamertemperatuur vrij goed oplosbaar in benzeen, chloroform, dioxan en 
DMF, veel minder in petroleumether, methanol, ethanol en tetrachloorkoolstof. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. absorpties bij 1342 
en 1158 cm-1 (S02 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 227 
mµ (logs 4.63) en zwakke schouders bij ongeveer 250 en 290 mµ. PMR spectrum 
(10-proc. oplossing in deuterochloroform): A 2B2 systeem -,; 2. 70 (arom. protonen 
van de tosylgroepen), singulet -,; 3.05 (protonen van de ,,centrale" benzeenkern), 
singulet -,; 3.23 (arom. protonen van de groepen OC6H 40CH3), slecht opgesplitste 
pieken tussen-,; 6.0 en 6.65 (NCH2, OCH., OCH3), singulet-,; 7.61 (CH3 van de tosyl
groepen), breed signaal tussen-,; 8.1 en 8.85 met daarop een scherpe piek bij-,; 8.72 
(rest van de protonen). Integratieverhouding 9: 4: 8: 14: 6: 31, berekend 4: 2: 4: 7: 3 
: 16. 
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Analyse: 
C54H 72NP8S2 (941.32) 

gev. C 68.5, 68.9; 
ber. C 68.90; 
gev. S 6.5, 6. 7 
ber. S 6.81 

H 7.7, 7.8; 
H 7.71; 

N,N' -Bis (10-broomdecyl)-N,N' -ditosyl-p-diaminobenzeen ( 7 4a) 

N 2.7, 3.0; 
N 2.97; 

Bij een oplossing van natriummethanolaat (uit 646 mg, 28.1 mg.at' natrium en 
15 ml methanol) werd 5.83 g (14.0 m.mol.) N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen en 50 ml 
DMF gevoegd en het mengsel 1 uur op 90° verwarmd. De methanol werd in vacuo 
afgedestilleerd; de temperatuur van het residu werd een uur op 80-90° gehouden. 
Nadat 50 ml DMF was toegevoegd, werd de suspensie afgekoeld tot 0°; vervolgens 
werd snel een mengsel van 33.6 g (0.112 mol) 1,10-dibroomdecaan en 25 ml J:?MF 
toegevoegd. De temperatuur werd 5.5 uur tussen 80 en 83° gehouden, waarbij een 
heldere neutrale oplossing ontstond. Het oplosmiddel werd voor het grootste deel 
bij 15 mm afgedestilleerd; de laatste resten DMF door het residu gedurende 1.5 uur 
bij een druk van 0.5 mm op 60° te houden. Het residu werd behandeld met 50 ml 
ether; de onopgeloste stof - hoofdzakelijk natriumbromide - werd afgezogen en ge
wassen met 75 ml ether. In het filtraat verscheen nog een hoeveelheid vaste stof; 
deze werd afgefiltreerd. De ether werd in vacuo verwijderd. Bij het residu werd 
150 ml petroleumether (kp 40-60°) gevoegd. Dit mengsel werd afgekoeld tot-10°; 
de vaste stof werd afgezogen en gewassen met 75 ml petroleumether. Verkregen 
werd 8.9 g bijna witte stof met smelttraject 58-61° (troebele smelt). Het petroleum
etherfiltraat bevat de overmaat 1,10-dibroomdecaan. De vaste stof werd gechro
matografeerd over 330 g aluminiumoxide (activiteit II-III, zuil 45 X 4.2 cm). 
Elutie met benzeen gaf o.a. een fractie van 5.43 g (45 %) N,N'-bis(lO-broomdecyl)
N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (74a) als witte stof met smp 68.0-69.0° (smeltpunts
microscoop ). Daarna werd geelueerd met benzeen-ethermengsels; hierbij werd een 
stof verkregen met een veel hoger smelttraject. Deze stof werd gezuiverd door twee 
kristallisaties uit een 1 :4 mengsel van aceton en petroleumether (kp 80-100°). 
Verkregen werd 0.50 g fraaie waterheldere kristallen met smp 189.3-190.2°. Het 
IR spectrum (Infracord; nujol) van deze stof is vrijwel identiek met het spectrum 
van authentiek N,N'-ditosyl-N,N'-decamethyleen-p-diaminobenzeen (75a, pag. 58). 
Een mengsmeltpunt vertoonde geen depressie. Ondanks de grote overmaat 1,10-
dibroomdecaan is bij deze reactie dus een kleine hoeveelheid 7 5a ontstaan. 

Voor de bepaling van analyses en opname van spectra werd het product met smp 
68.0-69.0° omgekristalliseerd uit een 1: 3 mengsel van benzeen en petroleumether 
(kp 60-80°). Het smeltpunt veranderde hierdoor niet; TLC (silicagel; loopvloeistof 
ether) gaf een vlek. Bij chromatografie over aluminiumoxide (,,aktiv, standar
disiert") ontleedde een groot deel van de stof. 

IR spectrum (0.06 mol oplossing in dichloormethaan): o.a. absorpties bij 1344 
en 1162 cm-1 (802 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 229 mµ 
(log e 4.35) en een schouder bij ongeveer 255 mµ. PMR spectrum (6-proc. oplossing 
in deuterochloroform): A2B2 systeem, T 2.68 (arom. protonen van de tosylgroepen), 
singulet T 3.03 (protonen van de ,,centrale" benzeenkern), slecht opgesplitst 
patroon T 6.35-6.75 (NCH2, BrCH2), singulet T 7.58 (CH3), breed signaal T 8.0-8.9 
met daarop een scherpe piek bij T 8.72 (rest van de protonen). Integratieverhou
ding 8 :4: 8 :6 :33; berekend 4:2 :4:3:16. 

Analyse: gev. C 56.2, 56.3; 
C40H 58Br2N20 4S2 (854.88) ber. C 56.19; 

gev. S 7.8, 7.8 
ber. S 7.50 

H 6.7, 6.9; 
H 6.84; 

N 3.5, 3.6; 
N 3.28; 
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N,N'-Bis (10-broomdecyl)-N,N' -ditosyl-1,4-diamino-2, 5-dibroombenzeen ( 7 4b) 

Bij een oplossing van natriummethanolaat, gemaakt uit 1.398 g (60.8 mg.at) 
natrium en 100 ml methanol, werd 17.22 g (30.0 m.mol) N,N'-ditosyl-l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (7lb) gevoegd en de ontstane suspensie 2 uur gekookt onder 
terugvloeiing. Nadat 150 ml DMF was toegevoegd werd 2 uur verwarmd op 80°, 
waarbij een heldere geelgroene oplossing ontstond. In vacuo werd zoveel oplos
middel afgedestilleerd tot zuiver DMF overging. Bij de tot 0° afgekoelde oplossing 
werd snel 130 g (0.43 mol) 1,10-dibroomdecaan en 50 ml DMF gevoegd. De tempera
tuur van het mengsel werd 3 uur tussen 85 en 87° gehouden, waarbij een kleine 
hoeveelheid witte stof kristalliseerde. DMF werd voor het grootste deel bij 15 mm 
afgedestilleerd (om de laatste resten DMF te verwijderen werd 0.5 uur verwarmd 
op 80° bij een druk van l mm). Het residu werd met 0.50 liter ether behandeld; 
de onopgeloste stof werd afgezogen, fijn gemaakt en gewassen met 0. 70 liter ether. 
Deze twee etherische filtraten werden samengevoegd. De onopgeloste stof werd ge
wassen met 0.80 liter water en gedroogd. Deze stof, met smelttraject 109-115.5°, 
werd omgekristalliseerd nit een mengsel van 360 ml DMF en 625 ml methanol; 
de temperatuur werd tijdens het oplossen beneden 55° gehouden. Na wassen met 
0.20 liter methanol (0°) werd verkregen 17.12 g 74b als witte stof met smp 112.0-
114.50. De bovengenoemde etherische oplossing werd in vacuo drooggedampt en het 
residu behandeld met 0.40 liter petroleumether (kp 40-60°). Na een nacht bij 
kamertemperatuur werd de onopgeloste stof afgezogen en gewassen met 0.50 liter 
petroleumether (deze filtraten bevatten de overmaat 1,10-dibroomdecaan). Kristal
lisatie nit een mengsel van 150 ml DMF en 450 ml methanol gaf nog 7.18 g 74b 
met smp 114.5-116.l 0. De totale opbrengst aan N,N'-bis(lO-broomdecyl)-N,N'
ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (74b) bedroeg 24.3 g (80 %). Deze, nog 
niet geheel zuivere stof werd voor verdere reacties gebruikt. 

Een hoeveelheid van 3.57 g werd gechromatografeerd over 82 g aluminiumoxide 
(,,aktiv, standardisiert", Merck A.G.; zuil 38 X 1.7 cm). Door elutie met benzeen 
werd 1.87 g witte stof met smp 93.5-94.2° verkregen. De stof stolde langzaam bij 
ca. 95°; het smeltpunt van de gestolde massa was 117.2-ll7.8°. Om te bewijzen 
dat hierinderdaad dimorfie optreedt werd 304.6 mg van de stof met smp 93.5-94.2° 
vijf minuten onder stikstof verwarmd op 98°. Hierbij werd 304.5 mg hoogsmeltende 
stof verkregen. Door langdurig bewaren bij kamertemperatuur ging de laagsmelten
de modificatie over in de hoogsmeltende. Ook bij verschillende andere, door ons 
bereide sulfonamiden werd dimorfie waargenomen. Uit de literatuur •7k,i44 blijkt 
dat het voorkomen van meer dan een modificatie bij sulfonamiden niet ongewoon 
is. 

Verbinding 74b (hoogsmeltende vorm) is bij kamertemperatuur goed oplosbaar 
in benzeen, chloroform en DMF, minder goed in tetrachloorkoolstof, aceton en 
ether en slecht in methanol, ethanol en petroleumether. 

De IR spectra (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan) van beide modificaties 
zijn identiek; o.a. absorpties bij 1352 en 1162 cm-1 (S02 vibraties). UV spectrum 
(96-proc. ethanol): maximum bij 228 mµ (log s 4.58) en schouders bij ongeveer 
265 en 295 mµ. PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): A 2B 2 

systeem r 2.56 (arom. protonen van de tosylgroepen) en een singulet bij T 2.75 
(protonen van de ,,centrale" benzeenkern), slecht opgesplitst multiplet T 6.3-6.8 
(BrCH., NCH2 ), singulet r 7.57 (CH3 ), breed signaal r 8.0-8.9 (rest van de protonen) 
met daarop een scherpe piek bij r 8.74. Integratieverhouding 10: 7: 6: 33, berekend 
5: 4: 3: 16 [arom. protonen: (NCH2, BrCH2 ): CH3 : rest]. 

Analyse: gev. C 47.8, 47.9; H 5.7, 5.7; 
C40H 56Br4N 20 4S2 (1012,70) ber. C 47.44; H 5.58; 

gev. S 6.3, 6.5 
ber. S 6.33 
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N 3.0, 3.2; 
N 2.77; 



Detosylering van N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (76a) 

De detosylering van bovengenoemde verbinding (76a) werd op twee manieren 
uitgevoerd. 

a. 18.90 g (0.0400 mol) N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen (76a) 
werd behandeld met 400 g 90-gewichtsproc. zwavelzuur. De ditosylverbinding loste 
hierbij voor een deel op. Na 6 dagen staan bij kamertemperatuur werd het reactie
mengsel gegoten in 0.80 liter water en gefiltreerd. Het kleurloze filtraat werd al
kalisch gemaakt en driemaal uitgeschud met 100 ml ether. De etherische oplossing 
werd gedroogd en daarna in vacuo drooggedampt. Het lichtpaarse residu werd 
3.5 uur gekookt met een mengsel van 30 ml azijnzuuranhydride en 30 ml ijsazijn. 
Na afkoelen werd water toegevoegd en in vacuo drooggedampt. Het residu werd ge
wassen met water. Verkregen werd 8.56 g (86 %) N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-p
diaminobenzeen als witte stof met smp 186.4-187.0° (lit. 114 : smp 186-187°). 
Dezelfde stof is door HINSBERG114 bereid door acetylering van N,N'-diethyl-p
diaminobenzeen, welke verbinding door hem op een andere wijze (opbrengst niet 
vermeld) is verkregen. 

b. Een mengsel van 4.73 g (10.0 m.mol) N,N'-diethyl-N,N'-ditosyl-p-diamino
benzeen (76a) en 5.0 g fenol werd behandeld met 40 ml 27-gewichtsproc. oplossing 
van HBr in ijsazijn. Na 18 uur staan bij kamertemperatuur werd de suspensie ge
goten in 225 ml ether. De witte vaste stof werd afgezogen en gewassen met 50 ml 
ether. Verkregen werd 3.25 g (100 %) N,N'-diethyl-p-diaminobenzeen-bis-water
stofbromide, smp 262° (onder ontleding). Dit zout werd onder stikstof opgelost in 
water; de oplossing werd zwak alkalisch (pH 8) gemaakt. Het hierbij ontstane 
neerslag werd afgezogen en gewassen met 50 ml water. Verkregen werd 0.500 g 
(30 %) N,N'-diethyl-p-diaminobenzeen; witte stof met smp 49.2--49.9°. De !age 
opbrengst is waarschijnlijk veroorzaakt door de vrij grote oplosbaarheid van N,N'
diethyl-p-diaminobenzeen bij pH 8. Dezelfde verbinding is o.a. door HINSBERG114 

bereid; in de literatuur zijn echter geen eigenschappen van deze stof vermeld. 
De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte 

organische oplosmiddelen. 
IR spectrum (0.3 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 

3390 cm-1 (N-H rekvibratie). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 255 mµ 
(log B 4.15) en 322 mµ (log B 3.42). PMR spectrum (20-proc. oplossing in deutero
chloroform): singulet -r: 3.52 (aromaatprotonen), breed signaal -r: 6.7-7.3 (NH, 
NCH2), triplet -r: 8.85 (NCH2CH3, J 7 cps). 

Analyse: 
C10H16N 2 (164.25) 

gev. C 72.8, 73.0; 
ber. C 73.12; 

H 9.7, 10.0; 
H 9.82; 

N 17.2, 17.2 
N 17.05 

Detosylering van N,N'-diethyl-N,N' -ditosyl-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen ( 7 6b) 

De detosylering werd o.a. op de volgende manieren uitgevoerd. 

a. Detosylering volgens de methode van SNYDER en medew.72• 

Een mengsel van 2.87 g (4.56 m.mol) 76b, 5.0 g fenol en 35 ml 48-proc. waterstof
bromideoplossing (gedestilleerd) werd gedurende 1.5 uur gekookt onder terugvloei
ing. De ditosylverbinding loste hierbij op, terwijl een roodbruin bovendrijvend olie
laagje ontstond. Het reactiemengsel werd bij 0° alkalische gemaakt met 2N kalium
hydroxideoplossing en daarna tweemaal uitgeschud met 75 ml ether. De etherische 
oplossing werd gewassen met 2N kaliumhydroxideoplossing (20 ml), daarna met 
water (driemaal met 50 ml) en gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd 
afgedestilleerd; bij het residu (1.15 g bruine olie) werd 3.0 ml ijsazijn en 4.0 ml 
azijnzuuranhydride gevoegd. Dit mengsel werd in een stikstofatmosfeer 1.5 uur 
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gekookt onder terugvloeiing. Na afkoelen tot kamertemperatuur werd de troebele 
oplossing gefiltreerd. Het filtraat werd behandeld met 6 ml methanol en daarna in 
vacuo ingedampt; het residu werd 0.5 uur verwarmd op 60° bij l mm druk. Bij de 
verkregen stof (1.47 g, gedeeltelijk vast) werd 10 ml ether gevoegd; de suspensie 
werd afgekoeld tot -10°. De vaste stof werd afgezogen, gewassen met 5 ml ether 
en gedroogd. Door omkristallisatie van deze stof (0.55 g) uit 20 ml benzeen-petro
leumether(kp 80-100°) mengsel (1: l) werd een wit product verkregen met smp 
183.5-185.5° (volgens de Beilstein-test bevatte' de stof geen broom). Het IR spec
trum (Infracord, nujol) van deze stof is vrijwel identiek met het spectrum van 
authentiek N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-p-diaminobenzeen) (zie voorgaande experi
ment). Een mengsmeltpunt vertoonde geen depressie. Behalve de tosylgroepen 
zijn dus ook de broomatomen vervangen door waterstofatomen. 

De opbrengst aan N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-p-diaminobenzeen bedroeg 0.46 g 
(41 %). 

b. Detosylering volgens de methode van WEISBLAT et al. 73 

Bij een mengsel van 2.10 g (3.33 m.mol) 76b en 2.5 g fenol werd20ml27-gewichts
proc. oplossing van HBr in ijsazijn gevoegd. Na 3 dagen staan bij kamertemperatuur 
was nog steeds ditosylverbinding 76b aanwezig. Het reactiemengsel, bestaande uit 
oranjegele oplossing en witte vaste stof, werd na 2.5 maand opgewerkt. Nadat 
80 ml absolute ether was toegevoegd werd de vaste stof afgezogen en gewassen met 
35 ml ether en gedroogd. Onder stikstof werd deze stof (1.59 g) behandeld met een 
overmaat 10-proc. kaliumwaterstofcarbonaatoplossing. Het ontstane neerslag werd 
afgezogen, gewassen met 50 ml water en tweemaal omgekristalliseerd uit 12 ml 
methanol; hierbij werd afgekoeld tot -25°. Verkregen werd 0.81 g (76 %) N,N'
diethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen als vrijwel witte stof met smp 103.8-105.0°. 

IR spectrum (0.15 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 
3390 cm-1. UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 218 mµ (log s 4.35), 
257 mµ (log s 4.21) en 344 mµ (logs 3.62). PMR spectrum (20-proc. oplossing in 
deuterochloroform): singulet -,; 3.24 (aromaatprotonen), breed onopgesplitst 
signaal r 6.43 (NH), quadruplet -,; 6.93 (NCH2CH3 ), triplet-,; 8.76 (NCH2CHa, 
J 7 cps). 

Analyse: 
C10H 14Br2N 2 (322.07) 

gev. C 37.5, 37.5; 
ber. C 37.29; 
gev. N 8.4, 8.6 
ber. N 8.70 

H 4.6, 4.6; 
H 4.38; 

Br 49.1, 49.4; 
Br 49.63; 

N,N '-Diacetyl-N,N' -diethyl- l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (82) werd 
bereid door een mengsel van 685 mg (2.12 m.mol) onzuiver N,N'-diethyl-l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen met 3.0 ml ijsazijn en 3.0 ml azijnzuuranhydride 
onder stikstof 1.5 uur te koken onder terugvloeiing. Na afkoelen tot kamertempera
tuur werd 10 ml methanol toegevoegd en het geheel in vacuo drooggedampt. 
Omkristallisatie uit 30 ml l : 2 mengsel van benzeen en petroleumether (kp 60-80°) 
gaf 682 mg (67 % opbrengst, berekend op 76b) N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen (82) als witte stof met smp 215.5-216.5°. Deze ver
binding is eveneens op een andere manier bereid (zie pag. 67). Voor de bepaling 
van analyses en spectra werd de stof omgekristalliseerd uit een 1 : 5 mengsel van 
absolute ethanol en petroleumether (kp 60-80°); smp 216.0-217.0°. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): amide I band bij 1662 cm-1. 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 226 mµ (logs 4.35) en een schouder 
bij ongeveer 280 mµ (log s 2.92). PMR spectrum (10-proc. oplossing in deutero
chloroform): singulet r 2.35 en een klein signaal bij 2.43 (arom. protonen), multiplet 
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bestaande uit minstens 12 pieken 7: 5.6-7.0 (NCH2CH3 ), singulets bij 7: 7.68 en 
8.16 (COCH3), quadruplet r 8.82 (NCH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: gev. C 41.5, 41.6; H 4.5, 4.6; 
C14H 18Br2N 20 2 (406.15) ber. C 41.40; H 4.47; 

gev. N 7.1, 7.1 
ber. N 6.90 

Br 39.6, 39. 7; 
Br 39.3G; 

Acetylering van het amine met azijnzuuranhydride en pyridine bij kamertempera
tuur gedurende 24 uur gaf een onvolledig omgezet product (aangetoond met TLC; 
silicagel, loopvloeistof ether-petroleumether 4: I). 

Detosylering van N,N' -bis (1O-brooindecyt)-N,N'-ditosyl-1,4-diainino-2,5-dibrooinben
zeen (74b). 

11.08 g (10.93 m.mol) 74b (niet-gechromatografeerde stof) werd opgelost in een 
mengsel van 90 ml benzeen en 20 g fenol. Hieraan werd toegevoegd een oplossing 
van waterstofbromide in ijsazijn (225 ml; 31.5-proc.). Binnen enkele minuten began 
witte stof neer te slaan. Na 3 dagen bij kamertemperatuur werd 0.50 liter absolute 
ether toegevoegd. De suspensie werd I uur bewaard bij 0°; de vaste stof werd afge
zogen, gewassen met 200 ml ether, met 75 ml benzeen en daarna met 125 ml ether. 
Verkregen werd 9.05 g witte stof; deze werd onder stikstof gesuspendeerd in 100 ml 
96-proc. ethanol en alkalisch gemaakt met 2N kaliumhydroxideoplossing. J'.i-a 
enkele uren bij kamertemperatuur werd de vaste stof afgezogen, gewassen met 
120 ml 50-proc. ethanol en daarna met 15 ml absolute ethanol. Door kristallisatie 
uit een mengsel van 600 ml DMF en 400 ml absolute ethanol werd 6.63 g (86 'j~,) 

N,N'-bis(lO-broomdecyl)-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (66b) als witte stof m8t 
smp 99-102.5° verkregen. Herkristallisatie uit 260 ml petroleumether (kp 60-80°) 
verbeterde het smeltpunt niet. Deze stof werd zonder verdere zuivering gebruikt 
voor de experimenten beschreven in § 3.8.3. 

Voor analyses en spectra werd 1.96 g gechromatografeerd over 47 g aluminium
oxide (activiteit II-III; zuil 47 X 1.4 cm), waarbij werd geelueerd met benzeen. 
Verkregen werd 1.81 g stof, welke achtereenvolgens werd omgekristalliseerd uit 
30 ml petroleumether (kp 60-80°), een mengsel van 50 ml methanol, 50 ml petro
leumether (kp 60-80°) en 25 ml benzeen en uit een mengsel van 25 ml DMF en 
150 ml absolute ethanol. Het smeltpunt veranderde door al deze bewerkingen vrijwel 
niet. De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in benzeen, chloro
form en DMF; slecht oplosbaar in petroleumether, methanol en ethanol. In vaste 
toestand is de stof aan de lucht onbeperkt houdbaar. 

IR spectrum (0.15 mo!. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 
3400 cm-1 (N-H rekvibratie). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 218 m,u 
(loge 4.41), 258 mµ (loge 4.27) en 345 mµ (loge 3.67). PMR spectrum (20-proc. 
oplossing in deuterochloroform): singulet r 3.24 (aromaatprotonen); breed signaal 
r 6.2-7.15 met een triplet bij r 6.63 (CH2Br), een minder goed opgesplitst triplet 
bij ?: 6.98 (NCH2 ) en een brede band bij r C'1 6.4 (NH); breed signaal 7: 7.9-8.8 
met daarop een scherpe piek bij r 8. 70 (rest van de protonen). Integratieverhouding 
2: 11: 32; berekend I: 5: 16. 

Analyse: 
C26H 44Br4N 2 (704.32) 

gev. C 44.6, 44.7; 
ber. C 44.34; 
gev. N 4.1, 4.3 
ber. N 3.98 

H 6.4, 6.4; 
H 6.30; 

Br 44.8, 45.2; 
Br 45.39; 

De detosylering van 74b gelukte niet door deze stof met 90-gewichtsproc. zwavel
zuur bij kamertemperatuur te laten staan; na 9 dagen was het grootste deel van de 
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(onopgeloste) uitgangsstof nog aanwezig. Evenmin werd onder dezelfde omstan
digheden een gunstig resultaat bereikt bij de detosylering van 7 4a. 

N, N'-Bis ( l 0-broomdecyl )-N, N' -diacetyl-1, 4-diamino-2, 5-dibroom
benzeen werd bereid door 0.330 g (0.47 m.mol) 66b (smp 102-104.5°) 2 uur te 
koken met 2.0 ml azijnzuuranhydride en 2.5 ml ijsazijn. Na afkoelen werd 2 ml 
water toegevoegd en daarna in vacuo drooggedampt. Het residu werd opgelost 
in 15 ml ether en tweemaal uitgeschud met water. Na drogen met magnesiumsulfaat 
werd de ether afgedestilleerd; het residu werd omgekristalliseerd uit 20 ml petro
leumether (kp 60-80°) en daarna uit 6 ml methanol (de oplossing werd afgekoeld 
tot -10°). Verkregen werd 0.205 g (56 %) N,N'-bis(lO-broomdecyl)-N,N'
diacetyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen als witte stof met smp 86.5-88.6°. 
TLC (silicagel; loopvloeistof ether) gaf slechts een vlek. 

IR spectrum (0.15 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptieband 
met enkele schouders bij 1662 cm-\ (amide I band). UV spectrum (96-proc. ethanol). 
maximum bij 227 mµ (log c 4.36) en een schouder bij ongeveer 285 mµ. 

Analyse: 
C30H 48Br4N .02 (788.39) 

gev. C 46.0, 46.0; 
ber. C 45.70; 
gev. N 3.6, 3.6 
ber. N 3.56 

H 6.1, 6.3; 
H 6.14; 

Br 40.6, 40.9; 
Br 40.55; 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 30lA, in benzeen 
766, 773. 

N,N'-Bis [ 10- (p-methoxyfenoxy)-decyl]-p-diaminobenzeen (65a) 

Bij l.88 g (2.00 m.mol) 72a werd gevoegd 6 ml benzeen, 1.5 g fenol en 15 ml 36-proc. 
oplossing van HBr in ijsazijn. De ditosylverbinding 72a loste gedeeltelijk op; 
binnen enkele minuten sloeg reeds een vaste stof neer. Na 5 uur staan bij kamer
temperatuur werd aan de lichtgele suspensie 50 ml ether toegevoegd en na l.5 uur 
de vaste stof afgezogen, gewassen met 10 ml benzeen en met 50 ml ether. Ver
kregen werd l.56 g bis-waterstofbromide van 65a (smp 230-237.5°, onder ontleding). 
Een suspensie van dit zout in 50 ml ethanol werd alkalisch gemaakt met 2N ka
liumhydroxideoplossing. Na 1 uur bij kamertemperatuur werd de vaste stof afge
zogen, gewassen met 10 ml ethanol en met 50 ml water. De stof werd omgekristal
liseerd uit benzeen (60 ml) en daarna uit een mengsel van 20 ml chloroform en 15 ml 
petroleumether (kp 40-60°). De opbrengst bedroeg 0.99 g (78 %) N,N'-bis[lO-(p
methoxyfenoxy)-decyl]-p-diaminobenzeen (65a); bijna witte stof met smp 124.6-
125.60. Bij menging met de stof bereid volgens de methode van LUTTRINGHAUS 
en SIMON (zie pag. 48) trad geen smeltpuntsverlaging op. 

POGINGEN TOT ALKYLERING VAN l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN 

We geven hier de methoden aan volgens welke we er niet in slaagden zuiver N,N,N', 
N' -tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen te bereiden. De synthese van de 
overeenkomstige tetramethylverbinding is hierna behandeld. 

a. Alkylering met ethylbromide o.i.v. natriumhydroxideoplossing, analoog 
aan het voorschrift voor de bereiding van N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen 
(zie § 2.4); deze reactie werd tevens uitgevoerd door l,4-diamino-2,5-dibroomben
zeen met een grote overmaat ethylbromide en natriumhydroxideoplossing gedurende 
22 uur onder stikstof te verwarmen (130-138°). 

b. Alkylering door gedurende 4 uur met diethylsulfaat en watervrij natrium
carbonaat onder stikstof te verwarmen op 145-155° (zie ref. 67f). 

c. Alkylering door gedurende 6 uur te koken met triethylfosfaat onder stikstof 
(zie ref. 67g). 
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De producten die bij deze alkyleringen werden verkregen vertoonden in het IR 
spectrum (Infracord) een absorptie bij 3400 cm-1 (N-H rekvibratie) en bij 
1600 cm-1 (waarschijnlijk N-H deformatietrilling). Uit de dunnelaag-chromato
grammen [silicagel; loopvloeistof benzeen-petroleumether (kp 60-80°) 4: l] volgt 
dat er mengsels van stoffen zijn ontstaan waarin een component voorkomt met 
dezelfde RF waarde als zuiver N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroomben
zeen (zie pag. 101). 

In geen van deze gevallen is de alkylering dus volledig verlopen; hetzelfde ne
gatieve resultaat werd bereikt bij een paging N,N,N',N'-tetramethyl-l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen te bereiden door Eschweiler-Clarke methylering van l,4-diami
no-2,5-dibroombenzeen met mierenzuur en paraformaldehyde of formaline (zie 
ref. 67h). Deze methode wordt wel gebruikt voor de bereiding van tertiaire aminen115 
die met behulp van andere methyleringsmiddelen116 moeilijk kunnen warden ge
synthetiseerd. 

In tegenstelling met het laatste experiment werd N,N,N',N'-tetramethyl-l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen wel in zuivere toestand verkregen bij de reactie van 
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen met methyljodide en calciumcarbonaat. Deze 
reactie werd uitgevoerd analoog aan het voorschrift van ToRF en KHROMOV
BoRISOV117 voor de synthese van N,N,N',N'-tetramethyl-p-(en m-)diaminobenzeen
bis-methiodide. Het was onze bedoeling N,N,N',N' -tetramethyl-l,4-diamino-2,5-
dibroombenzeen-bis-methiodide te bereiden en dan deze stof door reductie met 
lithiumaluminiumhydride om te zetten in N,N,N',N'-tetramethyl-l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (de reactie van N-methyl-quaternaire ammoniumzouten met 
LiAlH4 is een methode om tertiaire aminen te bereiden•sb,lls). In plaats van het bis
quaternaire zout, verkregen wij in ans geval het volledig gemethyleerde diamine 
volgens onderstaand voorschrift: 

Een mengsel van 8.87 g (33.3 m.mol) l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen, 7.33 g 
(73 m.mol) calciumcarbonaat, 38.3 g (0.270 mol) methyljodide, 34 ml methanol 
en 20 ml water werd in een stikstofatmosfeer gekookt onder terugvloeiing. Na 
21 uur koken werd waargenomen dat het calciumcarbonaat grotendeels was ver
dwenen en een witte stof als schilfertjes was neergeslagen. Het koken werd nag 
15 uur voortgezet. Na afkoeling tot 0° werd de vaste stof afgezogen, gewassen met 
75 ml water en gedroogd. Dit product (7.17 g) werd driemaal uitgekookt met 
parties van l 00 ml petroleumether (kp 60-80°). Deze drie oplossingen werden samen 
in vacuo drooggedampt; het residu (5.11 g) werd omgekristalliseerd uit 50 ml 
petroleumether (kp 60-80°). De oplossing werd afgekoeld tot -5°. Verkregen werd 
4.65 g (43 %) N,N,N',N'-tetramethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen als witte 
stof met smp 121-122.2°. TLC (silicagel; loopvloeistof benzeen) gaf slechts een 
vlek. De stof is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in benzeen en chloroform, 
minder goed in ether, tetrachloorkoolstof en aceton, slecht in petroleumether, 
methanol en ethanol. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in CH2Cl2 ): geen absorptie in het gebied van de 
N-H rekvibratie of N-H deformatietrilling. UV spectrum (96-proc. ethanol): 
maxima bij 223 mµ (logs 4.33) en 269 mµ (logs 3.94) en een schouder bij 310 mµ. 
PMR spectrum (ca. 15-proc. oplossing in CDC13 ): singulet bij r 2. 79 (aromaat
protonen) en een singulet bij r 7.28 (NCH3 ). 

Analyse: 
C10H 14Br2N 2 (322.07) 

gev. C 37.2, 37.5; 
ber. C 37.29; 
gev. N 8.5, 8.6 
ber. N 8.70 

H 4.6; 4.6; 
H 4.38; 

Br 49.7,49.8; 
Br 49.63; 
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3.8.3. POGINGEN TOT OMZETTING VAN N,N'-BIS(lO-BROOMDECYL)
l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN (66b) IN N,N' :N,N'-BIS(DECA
METHYLEEN)-1,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN (57c) 

De cyclisatie van 66b hebben we op twee manieren proberen uit te voeren: 

a. In l-pentanol als oplosmiddel 

Voor deze reactie werd het amine 66b eerst omgezet in het bis-waterstofbromide, 
dat beter oplost in 1-pentanol dan 66b. Een oplossing van dit zout (3.25 g, 3.75 
m.mol) in een mengsel van 130 ml 1-pentanol en l ml 48-proc. waterstofbromide
oplossing werd onder roeren in 7 uur m.b.v. een Hershberg-druppeltrechter gevoegd 
bij een heftig kokende suspensie van 30 g (0.22 mol) kaliumcarbonaat in 170 ml 
1-pentanol. Het reactiemengsel werd na opwerken gechromatografeerd over alu
miniumoxide. Behalve een kleine hoeveelheid (32.5 mg) onzuiver product, dat 
volgens het IR spectrum 57b zou kunnen bevatten, kon alleen een stof worden ge
isoleerd die een absorptie vertoonde bij ongeveer 3400 cm-1 . Dat deze stof uit 
een gecompliceerd mengsel bestond, werd aangetoond door na acetylering TLC 
toe te passen. 

b. In DMF als oplosmiddel 

Een oplossing van 3.52 g (5.00 m.mol) 66b in 350 ml DMF werd onder stikstof in 
21 uur m.b.v. een Hershberg-druppeltrechter gedruppeld bij een op 130-135° 
verwarmde suspensie van 31 g (0.22 mol) kaliumcarbonaat in 350 ml DMF. Tijdens 
de reactie werd krachtig geroerd. Een IR spectrum van het opgewerkte ruwe 
reactiemengsel toonde aan, dat ook hier nog N-H groepen aanwezig waren. Door 
chromatografie over aluminiumoxide kon hieruit 57b niet worden ge1soleerd. Wel 
werd een stof (smp 96.5-99.5°) verkregen die evenals de - ongeveer even hoog 
smeltende - uitgangsstof 66b een N-H absorptie vertoonde. Een mengsmeltpunt 
van beide stoffen vertoonde geen depressie. Dat het product met smp 96.5-99.5° 
echter niet identiek is met de uitgangsstof 66b bleek uit TLC en het IR spectrum. 

3.8.4. MONOANSAVERBINDINGEN 

N,N'-DECAMETHYLEEN-p-DIAivIINOBENZEEN ( 79a) 

a. N,N' -Ditosyl-N,N' -decamethyleen-p-diaminobenzeen ( 7 5a) 

Met behulp van een Hershberg-druppeltrechter werd gelijkmatig in 21 uur onder 
stikstof een oplossing van 8.331 g (20.00 m.mol) N,N'-ditosyl-p-diaminobenzeen 
(71a) en 6.002 g (20.00 m.mol) 1,10-dibroomdecaan in 350 ml DMF rechtstreeks 
gedruppeld in een krachtig geroerde suspensie van 41 g (0.30 mol) kaliumcarbonaat 
in 350 ml DMF, waarbij de temperatuur tussen 130 en 135° werd gehouden. Nadat 
alles was toegevoegd werd nog 2.5 uur bij dezelfde temperatuur geroerd. Na af
koeling tot kamertemperatuur werd de vaste stof (geheel oplosbaar in water) afge
zogen en gewassen met 0.15 liter DMF. De oplossing in DMF werd in vacuo in
gedampt tot 0.40 liter. Bij afkoelen tot 0° kristalliseerde vaste stof; deze werd 
afgezogen en gewassen met 20 ml DMF. Het filtraat werd in vacuo drooggedampt; 
bij het residu (bruine, grotendeels vloeibare stof) werd 100 ml methanol gevoegd. 
De hierin niet opgeloste vaste stof werd afgezogen, gewassen met 50 ml DMF
methanolmengsel (1: 8), met 30 ml methanol en vervolgens met 20 ml petroleum
ether. Het enigszins gele product (6.87 g, smp 165-186°) werd geroerd met een 
mengsel van 25 ml methanol en 60 ml 0.3N kaliumhydroxideoplossing, afgezogen, 
gewassen met 75 ml van eenzelfde mengsel, met water, 50 ml methanol, daarna met 
50 ml ether en gedroogd. (Het basische filtraat gaf na aanzuren onzuivere uitgangs-
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stof 71a). Verkregen werd 6.21 g vrijwel witte stof (smp 170-189°); deze werd be
handeld met 275 ml benzeen, waarbij een troebele oplossing ontstond. Na toe
voeging van 3 g norit werd gefiltreerd; het filtraat werd verdund met 400 ml 
petroleumether. Na enkele dagen bij 0° werd de ontstane vaste stof afgezogen, 
gewassen met benzeen-petroleumether (2: 3) en aan de lucht gedroogd. De vaste 
stof bestond nit een wit poeder en grote kleurloze kristallen; deze werden mechanisch 

. van elkaar gescheiden en wogen, na drogen gedurende l uur bij 80°, resp. 0.20 g 
(smp 115-187°) en 5.41 g (smp 187.5-189.7°). De laatste stof werd nogmaals om
gekristalliseerd uit benzeen-petroleumethermengsel. De opbrengst aan N,N'
ditosyl-N,N'-decamethyleen-p-diaminobenzeen (75a) bedroeg 5.02 g (45 %); 
kleurloze kristallen met smp 189.5-190.4°; dit veranderde niet door herkristal
lisatie uit benzeen-petroleumethermengsel. De kleine hoeveelheid wit poeder werd 
niet nader onderzocht. Verbinding 75a is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in 
aceton, chloroform, minder goed in benzeen en slecht in petroleumether, tetrachloor
koolstof en methanol. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. absorpties bij 1342 
en 1160 cm-1 (S02 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 231 mµ 
(log s 4.29) en een schouder bij ongeveer 255 mµ. PMR spectrum (10-proc. op
lossing in deuterochloroform): A2B 2 systeem T 2.61 (arom. protonen van de tosyl
groepen), singulet T 2.98 (protonen van de ,,centrale" benzeenkern), slecht op
gesplitst triplet T 6.48 (NCH2), singulet T 7.56 (CH3), breed signaal T 8.3-9.5 met 
o.a. een maximum bij r 9.28. 

Analyse: 
C30H 38N 20 4S2 (554. 78) 

gev. C 65.0, 65.2; 
ber. C 64.95; 
gev. S 11.3, 11.3 
ber. S ll.56 

H 6.8, 6.8; 
H 6.90; 

N 5.0, 5.0; 
N 5.05; 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301 A, in benzeen: 
568, 561. 

b. N,N'-Decamethyleen-p-diaminobenzeen (79a) 

Bij een oplossing van 2.57 g (4.63 m.mol) N,N'-ditosyl-N,N'-decamethyleen-p
diaminobenzeen (75a) in een mengsel van 25 ml gezuiverd benzeen en 4.0 g fenol, 
werd onder stikstof 40 ml van een 36-proc. oplossing van HBr in ijsazijn gevoegd. 
Het mengsel werd 5 dagen bij kamertemperatuur bewaard, waarbij een neerslag 
ontstond. Bij de suspensie werd 100 ml absolute ether gevoegd; de vaste stof werd 
na enkele uren afgezogen, gewassen met ether (30 ml), benzeen (20 ml) en daarna 
weer met ether (15 ml). Het verkregen zout (1.79 g) werd onder stikstof gesus
pendeerd in 25 ml 1.5 N kaliumhydroxideoplossing. Na l uur werd 15 ml water 
toegevoegd; de vaste stof werd afgezogen, gewassen met 50 ml water en gedroogd. 
Dit product (0.973 g witte stof met smp 104-108°) werd omgekristalliseerd uit 
13 ml petroleumether (kp 60-80°), uit een mengsel van 2 ml absolute ethanol en 
12 ml petroleumether (de oplossingen werden afgekoeld tot 0°) en gewassen met 
20 ml petroleumether. Verkregen werd 0.570 g (50 %) N,N'-decamethyleen-p
diaminobenzeen (79a) als witte stof met smp 106.0-107.5°. Deze verbinding is bij 
kamertemperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte organische oplosmiddelen 
behalve petroleumether. In vaste toestand wordt de stof aan de lucht vrijwel niet 
geoxideerd. 

IR spectrum (0.25 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een vrij brede ab
sorptie bij 3390 cm-1 (N-H rekvibratie). UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 
266 mµ (logs 4.12) en 328 mµ (log. s 3.30). PMR spectrum (20-proc. oplossing in 
deuterochloroform): singulet T 3.42 (arom. protonen), multiplet waarschijnlijk 
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bestaande uit triplet -i: 6.81 (NCH2 ) en singulet -r: 6.91 (NH), breed signaal -r: 8.3-9.4 
(resterende protonen); het maximum bij de grootste veldsterkte ligt bij -r: 9.23. 
(zie pag. 112). 

Analyse: 
C18H 26N 2 (246.40) 

gev. C 77.5, 77.9; 
ber. C 77.99: 

H 10.8, 10.8; N 10,3, 10,3 
H 10.63; N 11.37 

N,N'-DECAMETHYLEEN-l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN (79b) 

a. N,N' -Ditosyl-N,N' -decamethyleen-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen ( 7 5b) 

Een oplossing van 22.97 g (40.0 m.mol) N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (?'lb) en 12.00 g (40.0 m.mol) 1,10-dibroomdecaan in 675 ml DMF werd 
onder stikstof m.b.v. een Hershberg-druppeltrechter zo gelijkmatig mogelijk in 
15 uur rechtstreeks gedruppeld in een krachtig geroerde suspensie van 100 g (0. 72 
mol) kaliumcarbonaat in 500 ml DMF. De temperatuur werd tijdens de reactie 
tussen 132 en 137° gehouden; nadat alles was toegevoegd werd nog 2 uur bij de
zelfde temperatuur geroerd. Na een nacht staan bij kamertemperatuur werd de 
vaste stof (vrijwel geheel oplosbaar in 0.40 liter water) afgezogen en gewassen 
met 100 ml DMF. Het filtraat werd in vacuo drooggedampt; bij het residu (bruine 
stroop) werd 200 ml methanol gevoegd en daarna 20 ml water. Na een nacht bij 0° 
werd de afgescheiden stof afgezogen en gewassen met 50 ml methanol-water (9 : l). 
Verkregen werd 4.87 g wit kristallijn product en een taaie grauwe massa, die uit het 
mengsel werd verwijderd en omgekristalliseerd uit 0.22 liter methanol (norit); 
na 4 dagen bij 0° werd de uitgekristalliseerde stof afgezogen en gewassen met 70 ml 
methanol. Op deze wijze werd 6.74 g lichtgele vaste stof ge1soleerd. De twee porties 
werden samengekookt met 300 ml benzeen, afgekoeld tot 40° (3.5 g stroperige massa 
loste niet op) en gefiltreerd. Het filtraat werd ingedampt tot 80 ml, waarna 200 ml 
petroleumether werd toegevoegd. Na 2 uur staan werd afgeschonken van neerge
slagen olie (1.2 g). In de oplossing verschenen nu direct kristallen; deze werden na 
2 dagen staan bij -5°, afgezogen en gewassen met 20 ml benzeen-petroleumether 
(2: 5) en met 10 ml methanol. De vrijwel witte kristallen (6.83 g, smp 151-153.3°) 
werden omgekristalliseerd uit 0.40 liter methanol. Verkregen werd 6.20 g (23 %) 
N,N' -ditosyl-N,N' -decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen ( 7 5b) als witte 
stof met smp 152.5--153.5°. Door een oplossing van de reactiepartners (10 m.mol) 
langzamer (50 uur) toe te voegen aan een suspensie van kaliumcarbonaat in DMF, 
werd geen hogere opbrengst bereikt. Waarschijnlijk treedt ook bij verbinding 75b 
dimorfie op; bij herkristallisatie uit methanol werd nl. in een geval een stof met 
smp 163.0-164.3° verkregen. Het laagsmeltende product is bij kamertemperatuur 
goed oplosbaar in benzeen, chloroform en DMF, veel minder in petroleumether, 
ethanol en methanol. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. absorpties bij 1353 en 
1164 cm-1 (502 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 227 mµ 
(log s 4.57) en een schouder bij 264 mµ (logs 3.99). PMR spectrum (20-proc. op
lossing in deuterochloroform): A 2B 2 systeem -r: 2.51 (arom. protonen van de tosyl
groepen) met in hetzelfde gebied een singulet -r: 2.65 (protonen van de ,,centrale" 
benzeenkern), multiplet -r: 6.1-7.0 (NCH2), singulet -r: 7.55 (CH3), breed signaal 
-i: 8.3-9.3 (resterende protonen) met o.a. een maximum bij • 9.08 en een schouder bij 
• 9.18. 

Analyse: 
C30H 35Br2N 20 4S2 (712.60) 
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gev. C 50.4, 50.5; 
ber. C 50.56; 
gev. N 4.0, 4.1; 
ber. N 3.93; 

H 5.0, 5.1; 
H 5.09; 
s 9.2, 9.2 
s 9.00 

Br 22.3, 22.3; 
Br 22.43; 



Molecuulgewicht (ebullioscopisch in benzeen): gev. 730 

b. N,N' -Decamethyleen-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (79b) 

De detosylering van N,N'-ditosyl-N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (75b) werd uitgevoerd door 5.34 g (7.50 m.mol) 75b, opgelost in een mengsel 
van 4.0 g fenol en 15 ml gezuiverd benzeen, te behandelen (onder stikstof) met 50 
ml 36-proc. oplossing van waterstofbromide in ijsazijn. Na 6 dagen bij kamertem
peratuur werd bij het reactiemengsel, bestaande uit gele vloeistof en wit neerslag, 
150 ml absolute ether gevoegd. De vaste stof werd na 5 uur afgezogen, achtereen
volgens gewassen met absolute ether (100 ml), chloroform (40 ml), absolute ether 
(25 ml) en gedroogd bij 0.5 mm boven KOH. Verkregen werd 4.61 g wit product. 
De theoretische opbrengst aan N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen-bis-waterstofbromide kan slechts 4.25 g zijn. Deze onzuivere stof werd 
gebruikt voor het experiment beschreven in § 3.8.5. Het equivalentgewicht van dit 
product werd bepaald door ongeveer 700 mg te behandelen met 20 ml chloroform, 
10 ml methanol en 30 ml water en de ontstane suspensie te titreren met 0.lN 
natriumhydroxideoplossing {fenolftaleine als indicator). 

Equivalentgewicht: gev. 319.0, 319.8 
C16H 26Br4N 2 (566.06): ber. 283.03 

Het bij de titraties ontstane 79b werd als volgt gei'soleerd: De lagen werden ge
scheiden, de waterlaag werd uitgeschud met chloroform en de gecombineerde or
ganische oplossingen gewassen met water, gedroogd met magnesiumsulfaat en in 
vacuo drooggedampt. Uit 1.459 g onzuiver zout werd 960 mg 79b, met smp 94.5-
97.30, verkregen. Na omkristallisatie (onder stikstof) uit 5 ml petroleumether 
(kp 60-80°) en uit 10 ml methanol bedroeg de opbrengst aan N,N'-decamethyleen
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (79b) 754 mg (79 %, berekend op 75b); vrijwel 
witte stof met smp 94.0-94.8°. Verbinding 79b is bij kamertemperatuur goed op
losbaar in benzeen, tetrachloorkoolstof, chloroform en ether; minder goed in petro
leumether en methanol. In vaste toestand is de stof aan de lucht zeer lang houdbaar. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een absorptie bij 
3390 cm-1 (N-H rekvibratie). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 263 mµ 
(logs 4.14) en 339 mµ (logs 3.53). PMR spectrum {15-proc. oplossing in deutero
chloroform): singulet T 3.07 (arom. protonen), brede banden tussen T 6.0 en 7.0 
met een maximum bij T 6.19 (NH) en T 6. 7 (NCH2 ), breed signaal T c-:i 8.2-9.4 
(resterende protonen) met maxima bij T 8.87 en 9.23 (zie pag. 113). 

Analyse: 
C16H 24Br2N 2 (404.22) 

gev. C 47.4, 47.6; 
ber. C 47.54; 
gev. N 6.8, 6.9 
ber. N 6.93 

H 5.9, 6.0; 
H 5.99; 

Br 39.5, 39.8; 
Br 39.54; 

N ,N' -Diacetyl-N ,N' -decamethyleen-1, 4-diamino-2, 5-dibroomben
zeen werd bereid door 0.440 g (1.09 m.mol) zuiver 79b onder stikstof met 2.5 ml 
ijsazijn en 2.5 ml azijnzuuranhydride 2 uur te koken onder terugvloeiing. Na afkoe
len tot kamertemperatuur werd 15 ml water toegevoegd; het hierbij ontstane neer
slag werd afgezogen, gewassen met 20 ml water en gedroogd. De opbrengst aan 
N,N' -diacetyl-N,N '-decamethyleen-1, 4-diamino-2, 5-dibroombenzeen bedroeg 0 .509 g 
(96 %, berekend op 79b); witte stof met smp 202-203. 7°. Het smeltpunt veranderde 
niet door kristallisatie uit aceton-watermengsel (1: l), of petroleumether (kp 
80-100°) benzeenmengsel (3: l). 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): amide I band bij 1658 
cm-1. UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 229 mµ (log c 4.38). PMR 
spectrum (20-proc. oplossing in deuterochloroform): singulet T 2.33 en een lager 
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maximum bij -c 2.39 (arom.. protonen), triplet -c 6.24 (NCH2 ), singulets bij -c 7. 70 
en 8.04 (COCH3 ), breed signaal -c 8.3-9.1 (resterende protonen) met o.a. een scherpe 
piek, die het maxim.um vormt bij de grootste veldsterkte, bij 8.98. Integratie
verhouding 2: 4: 6: 15; berekend 2: 4: 6: 16. 

Analyse: 
C20H 28Br 2N .02 ( 488.29) 

gev. C 48.9, 48.9; 
ber. C 49.19; 
gev. N 5.7, 5.7 
ber. N 5.74 

H 5.7, 5.8; 
H 5.78; 

Br 32. 7, 33. l; 
Br 32.73; 

N,N'-DITOSYL-N,N'-DECAMETHYLEEN-l,4-DIAMIN0-2,5-DIMETHOXYBENZEEN (75c) 

a. N,N' -Ditosyl-l,4-dianiino-2, 5-dimethoxybenzeen ( 7 lc) 

Aan 12.06 g (50.0 m.m.ol) l,4-diamino-2,5-dim.ethoxybenzeen-bis-waterstofchloride 
(zie pag. 27) werd onder stikstof 100 ml gezuiverde pyridine toegevoegd. Bij de 
ontstane suspensie werd in 35 minuten onder roeren (stikstofatmosfeer) een op
lossing van 38 g (0.20 mol) tosylchloride in 125 ml gezuiverde pyridine gedruppeld, 
waarbij de suspensie zich rood kleurde en de temperatuur steeg tot 35°. Na een 
nacht bij kamertemperatuur werd het reactiemengsel onder koelen aangezuurd met 
6N zoutzuur. Het neerslag werd afgezogen, gewassen met water en daarna met 
500 ml l : l m.engsel van ether en methanol. De lichtgele vaste stof werd opgelost 
in een mengsel van 650 ml 0.5N kalium.hydroxideoplossing en 200 ml methanol. 
Deze oplossing werd met norit geroerd en daarna gefiltreerd. Het filtraat werd on
der roeren aangezuurd met 6N zoutzuur. Het gevormde neerslag werd gewassen 
met 0.50 liter water en vervolgens tweem.aal uitgetrokken met 0.20 liter kokende 
methanol. De onopgeloste stof werd tweem.aal om.gekristalliseerd uit een m.engsel 
van 550 ml DMF en 100 ml methanol; tijdens het oplossen werd de tem.peratuur 
beneden 125° gehouden. Verkregen werd 18.7 g (79 %) N,N'-ditosyl-l,4-diamino-
2,5-dimethoxybenzeen (71c) als witte stof met sm.p ongeveer 313° (sm.eltpuntsblok; 
onder ontleding). De verbinding is in DMF bij 125° matig oplosbaar en in andere 
organische oplosmiddelen vrijwel onoplosbaar. 

IR spectrum. (KBr): o.a. absorpties bij 3240 cm-1 (N-H), 1333 en 1155 cm.-1 

(S0 2 vibraties). UV spectrum (dichloormethaan): maxim.um. bij 308 m.µ (logs 3.96). 

Analyse: 
C22H 24N 20 6S2 (476.58) 

gev. C 55.5, 55.6; 
ber. C 55.44; 
gev. S 13.4, 13.5 
ber. S 13.46 

H 5.0, 4.9; 
H 5.08; 

N 5,8, 6.0; 
N 5.88; 

b. N,N' -Ditosyl-N,N' -decamethyleen-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (7 5c) 

Bij een oplossing van natrium.m.ethanolaat, gemaakt uit 460 mg (20.0 mg. at) 
natrium en 0.60 liter methanol, werd 4. 77 g (10.0 m.mol) N,N'-ditosyl-l,4-diamino-
2,5-dimethoxybenzeen (71c) gevoegd. De suspensie werd gekookt onder terugvloei
ing, waarbij een heldere oplossing ontstond. Bij afkoelen tot kamertemperatuur 
sloeg echter weer stof neer, die niet oploste bij toevoegen van 0.60 liter methanol. 
Het mengsel werd daarom weer gekookt; eerst nadat 0.50 liter DMF was toege
voegd ontstond bij afkoelen geen neerslag meer. Bij 0° werd bij de heldere oranje 
oplossing 3.00 g (10.0 m.mol) 1,10-dibroomdecaan in 100 ml DMF gevoegd. Van 
dit mengsel werd 0.20 liter gebracht in een druppeltrechter die was geplaatst op 
een kolf voorzien van roerder, gastoevoerbuis en opzet met koeler voor destillatie. 
Onder krachtig roeren werd de genoemde oplossing in een langzame stikstofstroom 
gedruppeld bij 0.50 liter DMF; de temperatuur werd hierbij tussen 108 en 118° 
gehouden. De druppeltrechter werd steeds weer gevuld met 0.20 liter van de tot 
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0° afgekoelde oplossing van de reactiepartners. Het toevoegen duurde in totaal 
4.5 uur; tijdens de reactie werd de methanol afgedestilleerd en 0.45 liter DMF 
toegevoegd. Hiema werd nog 2 uur geroerd bij 118-123°. Het oplosmiddel werd bij 
een druk van 15 mm afgedestilleerd. Bij het residu {10.0 g bruine stroperige massa) 
werd 50 ml methanol en daama 75 ml water gevoegd. Na 2 dagen bij -5° werd het 
ontstane neerslag afgezogen en gewassen met water. Deze stof werd met 0.10 
liter methanol 1 uur gekookt onder terugvloeiing, waarbij slechts een gedeelte 
oploste. Na een nacht bij -5° werd het neerslag weer afgezogen en gewassen met 
35 ml methanol. De op deze manier verkregen lichtbruine stof (3.85 g) had een 
zeer groat smelttraject (155->200°). Dit product werd geroerd met een mengsel 
van 40 ml methanol en 60 ml 0. 7N kaliumhydroxideoplossing. De onopgeloste stof 
werd afgezogen en nogmaals behandeld met eenzelfde mengsel (door de basische 
filtraten aan te zuren kon 0.84 g onzuivere uitgangsstof 71c warden geisoleerd). 
De vaste stof werd gewassen met water en gedroogd. Bij het lichtbruine product 
(2.81 g; smelttraject 145-163°, troebele smelt) werd 50 ml benzeen gevoegd. De 
troebele oplossing werd na toevoeging van norit gefiltreerd en het filtraat in vacuo 
drooggedampt. Het residu werd opgelost in 115 ml kokende methanol, behandeld 
met 2 g norit, gefiltreerd en ingedampt tot 60 ml. Na een nacht bij 0° werden de 
kristallen afgezogen, gewassen met 10 ml methanol, daarna met IO ml petroleum
ether en 2 uur gedroogd bij 65°. Dewitte stof (1.59 g, smp 162-164.5°) werd om
gekristalliseerd uit 50 ml methanol en 5 uur gedroogd bij 80°/0.2 mm. Verkregen 
werd 1.57 g (26 %) N,N'-ditosyl-N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxy
benzeen (75c); witte stof met smp 163.5-164.5°. TLC (silicagel; loopvloeistof 
petroleumether (kp 40-60°)-ether 1: 3) gaf slechts een vlek. Dimorfie werd bij deze 
verbinding niet waargenomen. De stof is goed oplosbaar in benzeen, chloroform, 
kokende methanol, ethanol en tetrachloorkoolstof, maar zeer weinig in kokende 
petroleumether. 

IR spectrum (0.1 mo!. oplossing in dichloormethaan): o.a. absorptiemaxima bij 
1333 en 1152 cm-1 (S02 vibraties). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 
227 mµ (loge 4.52) en 309 mµ (log e 3.84). PMR spectrum (20-proc. oplossing in 
deuterochloroform): A2B2 systeem T 2.58 (arom. protonen van de tosylgroepen), 
singulet T 3.19 (protonen van de ,,centrale" benzeenkem), slecht opgesplitst multi
plet T 6.46 (NCH2), singulet T 6.66 (OCH3), singulet T 7.59 (S02C6H 4CHa), breed 
signaal T ~ 8.4-9.3 (resterende protonen) met een maximum bij T 9.22. 

Analyse: 
C32H42N 20 6S2 (614.84) 

gev. C 62.3, 62. 7; 
ber. C 62.51; 
gev. S 10.3, 10.5 
ber. S 10.43 

H 6.8, 7.1; 
H 6.89; 

N,N'-DECAMETHYLEEN-l,4-DIAMIN0-2,5-DIMETHOXYBENZEEN (79c) 

a. N,N' -Dimesyl-l ,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen 

N 4.5, 4.6; 

N 4.56; 

Aan een uit 33.0 g (0.137 mo!) l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-waterstof
chloride (zie pag. 27) en 300 ml gezuiverde pyridine onder stikstof ontstane op
lossing werd onder roeren in 2 uur toegevoegd 78 g (0.68 mo!) mesylchloride in 300 
ml gezuiverde pyridine, waarbij de oplossing zich rood kleurde en een neerslag 
ontstond. De suspensie werd (onder stikstof) nog 5 uur geroerd en daarna onder 
roeren en koelen in ijs aangezuurd met 2.0 liter 6N zoutzuur. Na een nacht staan bij 
kamertemperatuur werd de vaste stof afgezogen, gewassen met 1.5 liter water en 
gedroogd. Het ruwe product (41.0 g) werd als volgt gezuiverd: de stof werd opgelost 
in een mengsel van 850 ml 0.6N kaliumhydroxideoplossing en 75 ml methanol. 
Deze oplossing werd 1 uur met norit geroerd, gefiltreerd en onder roeren aangezuurd 
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met 4N zoutzuur. Het hierbij ontstane neerslag werd afgezogen, gewassen met water 
(tot vrij van zuur), daarna met 0.15 liter methanol en omgekristalliseerd uit een 
mengsel van 300 ml DMF en 150 ml methanol. Verkregen werd 37.2 g (84 %) 
N,N'-dimesyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (78c) als witte stof met smp 
245-246°; dit veranderde niet meer door nogmaals op dezelfde wijze om te kristalli
seren. De verbinding is in de meest gebruikte organische oplosmiddelen, behalve 
DMF, slecht oplosbaar. 

IR spectrum (KBr): o.a. absorpties bij 1322 en 1146 cm-1 (S02 vibraties). 
UV spectrum (Beckman; 96-proc. ethanol): maxima bij 210 mµ (logs 4.49), 238 mµ 
(logs 4.08) en 300 mµ (logs 3.84). 

Analyse: 
C10H 16N 20 6S2 (324.39) 

gev. C 37.l, 37.3; 
ber. C 37.03; 
gev. S 19.4, 19. 7 
ber. S 19. 76 

H 4.9, 5.1; 
H 4.97; 

N 8.7, 8.7; 
N 8.64; 

b. N,N'-Dimesyl-N,N'-decamethyleen-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen ( 7 8c) 

Bij de bereiding van de verbindingen 75a, b en c kon bij het opwerken van het 
reactiemengsel steeds een kleine hoeveelheid uitgangsstof 71a, b of c worden ge
isoleerd. Door een oplossing van equimoleculaire hoeveelheden N,N'-dimesyl-l,4-
diamino-2,5-dimethoxybenzeen en 1,10-dibroomdecaan in DMF te druppelen bij 
een suspensie van kaliumcarbonaat in DMF, werd een stof verkregen die in het 
IR spectrum nog een zwakke absorptie bij ongeveer 3300 cm-1 vertoonde. Door een 
geringe overmaat 1,10-dibroomdecaan te nemen was dit niet meer het geval. 

De reactie werd op diverse manieren uitgevoerd; het beste resultaat werd als 
volgt verkregen: Met behulp van een Braun-doseerapparaat werd een oplossing 
van 32.44 g (0.1000 mol) N,N'-dimesyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen en 
30. 76 g (0.1025 mol) 1.10-dibroomdecaan in 1.25 liter DMF met een snelheid van 
67.5 ml/uur rechtstreeks gedruppeld in een suspensie van 312 g (2.25 mol) kalium
carbonaat in 2.00 liter DMF. Tijdens het doseren werd geroerd (750 omwente
lingen/min.), terwijl de temperatuur tussen 89 en 91° werd gehouden. Door de 
suspensie werd een langzame stikstofstroom geleid om eventueel uit DMF gevormd 
dimethylamine te verwijderen. Na afloop werd nog l uur bij dezelfde temperatuur 
geroerd. De suspensie werd afgekoeld tot kamertemperatuur, waarna de vaste stof 
(oplosbaar in water) werd afgezogen en gewassen met 0.20 liter DMF. Het filtraat 
werd in vacuo drooggedampt en het residu l uur gekookt met 225 ml methanol, 
waarbij slechts een deel oploste. Onder roeren werd 0.60 liter water toegedruppeld; 
na een nacht bij kamertemperatuur werd de vaste stof afgezogen, gewassen met 
0.15 liter methanol-water (1 :5), gedroogd en daarna gewassen met 0.30 liter ether. 
Verkregen werd 41.5 g geel product met smelttraject 161-167° (smeltpunt van de 
gestolde stof 176-180°). Deze stof werd gezuiverd door chromatografie over 460 g 
silicagel (zuil 24.5 X 5.8 cm). Elutie met benzeen en benzeen-ethylacetaat(4: 1)
mengsel gaf (na verwijdering van het oplosmiddel) behalve vrijwel zuivere ook 
enkele minder zuivere fracties (aangetoond met TLC). De eerste werden samen 
(28.18 g) omgekristalliseerd uit een mengsel van 70 ml chloroform en 450 ml ether; 
de oplossing werd hierbij een dag afgekoeld op - 5°. De kristallen werden afgezogen, 
gewassen met 100 ml ether en gedroogd. Verkregen werd 26.50 g wit product met 
smp 168.5-171° (smp van de gestolde stof 185.5-186.5°). De bovengenoemde minder 
zuivere fracties werden samen (na droogdampen 6.18 g) gechromatografeerd over 
125 g aluminiumoxide (zuil 18 X 3.1 cm). Elutie met benzeen, mengsels van ben
zeen en dichloormethaan en benzeen-ethylacetaat 4: 1, gaf fracties die volgens TLC 
(silicagel; loopvloeistof dichloormethaan-ethylacetaat l: 1) slechts een component 
bevatten. Na afdestilleren van het oplosmiddel werden de residu's samen (5.03 g) 
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omgekristalliseerd uit chloroform-ethermengsel ( 1 : 7). Verkregen werd 4. 7 4 g van 
de hoogsmeltende vorm (zie boven) als een witte stof met smp 186.0-187.0°. De 
to tale opbrengst aan N,N' -dimesyl-N,N' -decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxy
benzeen (78c) bedroeg 31.24 g (68 %). Dit product werd gebruikt voor de synthese 
van 79c. 

Vrijwel hetzelfde resultaat werd bereikt door de cyclisatie uit te voeren bij 100-
1030 of 114-116° (doseersnelheid 90 resp. 120 mljuur). 

De zuivering van het reactiemengsel direct door omkristallisatie (diverse oplos
middelen werden gebruikt) gaf met grote verliezen de verwachte stof, welke in de 
meeste gevallen ook nog niet geheel zuiver bleek te zijn (TLC). De verbinding (laag
smeltende vorm) is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in benzeen, dichloor
methaan, chloroform, DMF en aceton; minder goed in methanol en ethanol, zeer 
slecht in ether en petroleumether. 

Voor de bepaling van analyses en opname van spectra werd nogmaals gechromato
grafeerd over aluminiumoxide en daarna omgekristalliseerd uit een mengsel van 
chloroform en ether, waarbij een product met smeltpunt ongeveer 171° werd ver
kregen. Het smeltpunt van deze laagsmeltende vorm is moeilijk te bepalen, omdat 
tijdens het smelten reeds rekristallisatie tot een hoger smeltende vorm (smp 187.5-
188.40) optreedt. Dat van 78c meer dan een modificatie kan bestaan, werd bewezen 
door de laagsmeltende vorm enkele minuten te verwarmen op 180°, waarbij de 
hoger smeltende modificatie ontstond (geen gewichtsverandering). Waarschijnlijk 
bestaat van deze stof nog een derde modificatie met smp 191.0-191.4°. 

De IR spectra (0.2 mol. oplossingen in dichloormethaan) van de laagsmeltende 
(smp 171°) en de hoogsmeltende vorm (smp 187.5-188.4°) zijn identiek; o.a. 
absorpties bij 1330 en 1148 cm-1 (S02 vibraties). De IR spectra van KBr plaatjes 
vertonen verschillen in het ,,fingerprint" gebied. UV spectrum (96-proc. ethanol): 
maxima bij 220 mµ (logs 4.28) en 304 mµ (logs 3.86) en een schouder bij ongeveer 
240 mµ (log s 3.90). PMR spectrum (20-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singulet' 3.00 (arom. protonen), singulet 7: 6.14 (OCH3), multiplet 7: 6.1-6.8 (NCH2): 

singulet 7: 7.06 (S02CH3), breed signaal 7: N 8.3-9 .. 2 (resterende protonen); het 
maximum bij de grootste veldsterkte ligt bij 7: 9.10. 

Analyse: gev. C 52.0, 52.0; H 7.5, 7.6; 
C20H 34N 20 6S2 (462.64) ber. C 51.93; H 7.41; 

gev. S 13.7, 13.8 
ber. S 13.86 

N 6.2, 6.3; 
N 6.05; 

N,N' -Decamethyleen-1,4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-bis-waterstof bromide 

Onder stikstof werd bij een mengsel van 26.47 g (57.3 m.mol) N,N'-dimesyl-N,N'
decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (78c) en 40 g fenol een 31-
gewichtsproc. oplossing van waterstofbromide in ijsazijn (300 ml) gevoegd. Na 
ongeveer 15 minuten was een heldere lichtgeelbruine oplossing ontstaan, die in een 
stikstofatmosfeer 24 uur bij kamertemperatuur werd bewaard. Bij toevoeging van 
1.5 liter absolute ether ontstond een wit neerslag; de bovenstaande vloeistof werd 
na 2 dagen staan bij 0°, afgeschonken. De vaste stof werd achtereenvolgens ge
wassen met 125 ml absolute ether, 100 ml dichloormethaan, 150 ml ether en daarna 
bij een druk van 2 mm bij kamertemperatuur gedroogd (6 uur). Verkregen werd 
23.47 g (88 %) N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-water
stofbromide als witte stof. Een hoeveelheid van dit product werd in een stikstof
atmosfeer getitreerd met 0.1 N natriumhydroxideoplossing, met fenolftaleine resp. 
thymolblauw als indicator (dichloormethaan werd toegevoegd om de ontstane base 
op te lossen). 

Equivalentgewicht: gev. 257, 253 
C18H 32Br2N 20 2 (468.30) ber. 234.15 

65 



De gevonden waarden wijzen er op, dat de stof niet zuiver is, zoals oak blijkt uit 
de hoeveelheid N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (79c) die 
uit dit zout werd verkregen (zie pag. 69). Oplossingen van het vrije amine 79c 
werden gemaakt door kleine hoeveelheden van het zout, opgelost in water, te 
behandelen met IN natriumhydroxideoplossng en daarna uit te schudden met resp. 
cyclohexaan, ether en chloroform. Deze organische oplossingen gaven met tetra
cyaanetheen (in dezelfde oplosmiddelen) een groen neerslag; met 1,3,5-trinitro
benzeen kleurden de oplossingen zich zeer zwak blauw. 

N, N' -Diacetyl-N ,N' -decamethyleen-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxy-ben
zeen werd bereid door 79c, o.a. verkregen bij de bepaling van het equivalent
gewicht, bij kamertemperatuur te acetyleren met een mengsel van azijnzuuran
hydride en pyridine (24 uur). Een onzuivere stof (4.22 g) ontstond, die werd ge
chromatografeerd over 130 g aluminiumoxide (zuil 35 X 2.4 cm), waarbij werd ge
elueerd met ether-ethylacetaatmengsels. Hierna werd tweemaal omgekristalli
seerd uit ethylacetaat (de oplossingen werden afgekoeld tot -40°). Verkregen 
werd l.89 g zuiver N,N'-diacetyl-N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxy
benzeen als witte stof met smp 225.0-226.2°. TLC (silicagel; loopvloeistof aceton
dichloormethaan l : l) gaf slechts een vlek. 

IR spectrum (O. l mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): amide I band bij 1658 
cm-1 . UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 205 mµ (log e 4.33), 254 mµ (log 
s 3.74) en 306 mµ (logs 3. 78) en een schouder bij 228 mµ (loge 4.10). PMR spectrum 
(10-proc. oplossing in deuterochloroform): singulet T 3.15 (arom. protonen), 
singuleh 6.14 (OCH3), multiplet. 5.9-6.6 (NCH2), singuletsT 7.71en8.06 (CH3CO); 
breed signaal T cv 8.2-9.l (resterende protonen) met een scherpe piek bij T 9.02. 

Analyse: 
C22H 34N 20 4 (390.53) 

gev. C 67.4, 67.5; 
ber. C 67.66; 

H 9.0, 9.2; 
H 8.78; 

3.8.5. DIANSAVERBINDINGEN EN MODELSTOFFEN 

N 7.0, 7.1 
N 7.17. 

N,N' :N,N' -Brs(DECAMETHYLEEN)-1.4-DIAMINo-2.5-DIBROOMBENZEEN ( 57b) 

Een paging werd ondernomen om uit 3.11 g onzuiver N,N'-decamethyleen-l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen-bis-waterstofbromide (zie pag. 61) met 1,10-di
broomdecaan o.i.v. kaliumcarbonaat de diansaverbinding 57b te bereiden. Na 
opwerken van het reactiemengsel, waarbij in een van de laatste stadia gecon
centreerd zoutzuur werd gebruikt, kon 1.86 g vrijwel zuiver N,N'-decamethyleen-
1, 4-diamino-2, 5-dibroombenzeen-bis-wa terstofchloride warden ge1soleerd. Het 
equivalentgewicht werd bepaald door titratie met O. lN natriumhydroxideop
lossing. 

Equivalentgewicht: 
C16H 26Br 2CI2N 2 ( 4 77 .15) 

gev. 237.0, 237.3 
ber. 238.57 

Dit zout werd met base omgezet in het amine 79b, smp 92.5-96.0°(smeltpunt 
van de zuivere stof 94.0-94.8°; zie pag. 61). Het IR spectrum (Infracord; CC14 ) 

was vrijwel identiek met dat van zuiver 79b. Deze stof werd voor het volgende 
experiment gebruikt. 

Oinzetting van N,N'-decamethyleen-1,4-diainino-2,5-dib1'00inbenzeen (79b) met seba
('Oylchloride in verbinding 80b 

Oplossingen van resp. 1.213 g (3.00 m.mol) N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-
2,5-dibroombenzeen (79b) en 0. 718 g (3.00 m.mol) sebai;:oylchloride (kp 122°/0.8 mm, 
n~0 1.4680; lit.: kp 128°/1.3 mm11oa, n~8 l.46836119b) elk in 100 ml benzeen, werden 
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met behulp van buretten gelijktijdig gedruppeld bij een krachtig geroerd kokend 
mengsel van 4.0 ml (3.9 g; 49 m.mol) pyridine en 500 ml benzeen. Tijdens het toe
voegen, dat 4 uur duurde, ontstond een geringe hoeveelheid wit neerslag. Na af
loop werd nog 2 uur gekookt. Het reactiemengsel werd afgekoeld, achtereen
volgens tweemaal gewassen met 40 ml 2N zoutzuur, driemaal met 75 ml water en 
gedroogd met magnesiumsulfaat. Het oplosmiddel werd in vacuo afgedestilleerd 
en het residu bij 65° gedroogd. De witte stof (l. 70 g; smelttraject 230-261°) werd 
gezuiverd door chromatografie over 50 g aluminiumoxide (activiteit II-III; 
zuil 30 X 1. 7 cm). Elutie met benzeen en benzeen-dichloormethaanmengsels gaf, 
na afdestilleren van het oplosmiddel, behalve een aantal vrijwel zuiv~re ook minder 
zuivere fracties. De eerste werden samen omgekristalliseerd uit petroleumether 
(kp 80-100°), waarbij de oplossing enkele dagen bij -5° werd bewaard. De ontstane 
kristallen werden afgezogen, gewassen met 15 ml petroleumether en gedroogd. 
Verkregen werd 0.362 g witte stof met smp 271.5-273° (geringe ontleding); TLC 
(aluminiumoxide; loopvloeistof dichloormethaan-ethylacetaat 3: 2) gaf slechts 
een vlek. Dit product werd gebruikt voor de bepaling van analyses en spectra. 
De minder zuivere fracties werden eveneens omgekristalliseerd uit petroleumether 
(kp 80-100°) waardoor nog 707 mg witte stof met smp 266-268° (geringe ontle
ding) werd gei"soleerd, die volgens TLC ook vrijwel zuiver was. De totale opbrengst 
aan 80b bedroeg 1.06 g (62 %). De verbinding is bij kamertemperatuur weinig 
oplosbaar in petroleumether, ether, aceton en ethanol, beter oplosbaar in benzeen 
en chloroform. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): amide I band bij 1635 cm-1 . 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 230 mµ (log B 4.36) en een schouder 
bij ongeveer 260 mµ. PMR spectrum (15-proc. oplossing in deuterochloroform): 
behalve een singulet bij -c 2.32 (arom. protonen), slecht opgesplitste signalen bij 
-c 6.16 (NCH2), N 7.6-8.0 (COCH2), N 8.2-9.35 (resterende protonen) met een 
scherpe piek bij -c 9.01 en o.a. een maximum bij -c 9.23. 

Analyse: 
C26H 38Br2N.02 (570.44) 

gev. C 55.0, 55.0; 
ber. C 54.74; 
gev. N 4.8, 5.2 
ber. N 4.92 

H 6.7, 6.7; 
H 6.72; 

Br 28.2, 28.3; 
Br 28.02; 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in benzeen, 
563, 571. 

REDUCTIE VAN DE AMIDEN 81, 82 EN 80b 

Bij de reducties met lithiumaluminiumhydride werd na afloop van de reacties de 
overmaat reductiemiddel ontleed volgens de werkwijze van Mrcovrc en MrHAILO
vrc100, waardoor korrelige neerslagen ontstonden, die gemakkelijk konden worden 
afgezogen. 

a. Reductie van N,N'-diacetyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (81) 

Bij een mengsel van 3.50 g (10.0 m.mol) N,N'-diacetyl-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (81, zie pag. 25) en 5.6 g (150 m.mol) lithiumaluminiumhydride werd 
onder stikstof in een keer 100 ml zuiver tetrahydrofuran gevoegd, waarbij de tem
peratuur tot 63° steeg. Het mengsel werd onder roeren 3 uur gekookt (terug
vloeiing), waarna onder koelen in ijs bij de geroerde suspensie achtereenvolgens 
werd gedruppeld: een mengsel van 5.7 ml water en 12 ml tetrahydrofuran, 5.7 ml 
15-proc. natriumhydroxideoplossing, 17 ml water en 50 ml tetrahydrofuran. De 
ontstane vaste stof werd afgezogen, gewassen met 50 ml tetrahydrofuran en daarna 
met 300 ml chloroform. Het filtraat werd gedroogd met natriumsulfaat en het 
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oplosmiddel in vacuo afgedestilleerd. Het residu (2.43 g bruine halfvaste massa) 
werd onder stikstof omgekristalliseerd uit 20 ml methanol (de oplossing werd afge
koeld tot -45°). Verkregen werd 831 mg (26 %) onzuiver N,N'-diethyl-1,4 
diamino-2,5-dibroombenzeen als lichtbruine stof met smelttraject 94-103°; een 
mengsmeltpunt met op een andere wijze bereid (zie pag. 54) zuiver N,N'-diethyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen vertoonde geen depressie. Uit de methanolische 
moederloog kon na afdestilleren van het oplosmiddel en acetylering met een mengsel 
van azijnzuuranhydride en ijsazijn geen zuiver product worden ge1soleerd. 

Het bovengenoemde amine (831 mg; smp 94-103°) werd in een stikstofatmosfeer 
met een mengsel van 5 ml azijnzuuranhydride en 5 ml ijsazijn 1.5 uur gekookt onder 
terugvloeiing. Na afkoelen tot kamertemperatuur werd 10 ml methanol toegevoegd 
en in vacuo drooggedampt. Het residu werd omgekristalliseerd uit 7 ml methanol 
(de oplossing werd afgekoeld tot -30°) en daarna uit een mengsel van 10 ml 
benzeen en 20 ml petroleumether (kp 60-80°). Verkregen werd 666 mg (16 %, 
berekend op 81) N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (82) 
als nog niet geheel witte stof met smp 213-215°. Een mengsmeltpunt met zuiver 82, 
op andere wijze bereid (zie pag. 54), vertoonde geen depressie. 

b. Reductie van N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl-l,4-diamino-2,5-di
broombenzeen (82) 

Bij een mengsel van 812 mg (2.00 m.mol) 82 en 1.14 g (30 m.mol) lithiumaluminium
hydride werd onder stikstof in een keer 30 ml absolute ether gevoegd. De ontstane 
suspensie werd 13 uur geroerd en gekookt (onder terugvloeiing), waarna onder 
roeren en koelen in ijs achtereenvolgens werd toegevoegd 1.1 ml water, 
1.1 ml 15-proc. natriumhydroxideoplossing, 3.4 ml water en 50 ml ether. De vaste 
stof werd afgezogen en gewassen met 50 ml ether; het oplosmiddel werd afgedestil
leerd. Het residu bestond uit 613 mg halfvaste massa. Door TLC (silicagel; loop
vloeistof benzeen-petroleumether 4: l) werd aangetoond dat de stof uit minstens 4 
componenten bestond, waarvan een met dezelfde RF waarde als zuiver N,N,N',N'
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (pag. 101) en een antler als N,N,N', 
N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen. Waarschijnlijk is dus gedeeltelijke debromering 
opgetreden. De ruwe stof werd onder stikstof omgekristalliseerd uit 1 ml methanol. 
Verkregen werd 123 mg (16 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen als witte stof met smp 85.0-87.8°; een mengsmeltpunt met het amine 
dat op een andere wijze was bereid (zie pag. 101) vertoonde geen depressie. Uit de 
moederloog konden geen zuivere producten worden geisoleerd. 

c. Reductie van verbinding 80b 

De reductie van het amide 80b met lithiumaluminiumhydride, waarbij zuiver 57b 
niet kon worden ge1soleerd, werd als volgt uitgevoerd. 
Bij een mengsel van 228 mg (0.40 m.mol) 80b en 0.50 g (13 m.mol) lithiumaluminium
hydride werd onder stikstof 30 ml absolute ether gevoegd. De suspensie werd 
onder roeren 4 uur gekookt onder terugvloeiing. Na afkoelen tot kamertemperatuur 
werd achtereenvolgens toegedruppeld: 0.5 ml water, 0.5 ml 15-proc. natriumhy
droxide-oplossing, 1.5 ml water en 25 ml tetrahydrofuran. De vaste stof werd 
afgezogen en gewassen met 50 ml chloroform. Het filtraat werd in vacuo droog
gedampt en het residu - 198 mg witte vaste stof - omgekristalliseerd uit 10 ml 
absolute ethanol. Verkregen werd 85 mg witte stof (A) met smelttraject 140-165° 
(smeltpuntsmicroscoop). TLC [silicagel; loopvloeistof petroleumether (kp 60-80°)
ether 2: l] gaf een vlek; deze had dezelfde RF waarde als de kleine hoeveelheid 
(32.5 mg) stof welke was verkregen bij een antler experiment (zie pag. 58). Dat A 
niet bestaat uit zuiver N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroom
benzeen (57c), bleek behalve uit het grote smelttraject eveneens uit het broom-
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gehalte. De stof kon niet worden gezuiverd door chromatografie of omkristallisatie. 
Het IR spectrum (Infracord; nujol) vertoonde geen absorptie in het gebied van 

de N-H of C=O rekvibraties. 

Analyse: 
C26H 42Br 2N 2 ( 542.4 7) 

gev. 
ber. 

Br 25. 7, 25.8 
Br 29.46 

Uit de ethanolische moederloog (zie boven) werd door chromatografie over silicagel 
een stof gei'soleerd met smp 67-68.5°. Een oplossing van deze stof in chloroform gaf 
met 1,3,5-trinitrobenzeen, eveneens opgelost in chloroform, geen kleuring. Dit 
wijst er op dat geen N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-p-diaminobenzeen in dit 
product aanwezig is; de laatstgenoemde verbinding geeft nl. volgens LUTTRINGHAUS 
en SrMON 23 met 1,3,5-trinitrobenzeen in chloroform een roodgekleurde oplossing. 

De analyse wijst er op, dat hier vergaande debromering heeft plaatsgehad. 

Analyse: 
C26H 42Br 2N 2 ( 542.4 7) 

gev. C 65.l; H 9.3; 
ber. C 57.57; H 7.81; 

N 6.0, 6.2 
N 5.17 

Evenmin kon zuiver 57b worden gei'soleerd door de reductie met lithiumaluminium
hydride uit te voeren bij -5°. Bij de reductie van 80b met een oplossing van di
boraan in tetrahydrofuran (analoog aan dereductievan 80c, zie pag. 70), werd als 
hoofdproduct een olie verkregen waarvan het IR spectrum (Infracord) een absorptie 
vertoont bij 3400 cm-1 • Waarschijnlijk is hier splitsing van de N-CO bindingen 
opgetreden. 

N,N': N,N' -BIS (DECAMETHYLEEN)-l,4-DIAMIN0-2,5-DIMETHOXYBENZEEN (57c) 

Omzetting van N,N'-decamethyleen-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (79c) met 
sebar;oylchloride in verbinding 80c 

Onder zorgvuldige uitsluiting van zuurstof werd bij een suspensie van 40.20 g 
(85.8 m.mol) onzuiver N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen
bis-waterstofbromide (pag. 65) in 150 ml dichloormethaan 125 ml 2N kalium
hydroxideoplossing gevoegd. De organische laag werd m.b.v. stikstof door watervrij 
kaliumcarbonaat geperst. In dezelfde (gesloten) apparatuur werd de waterlaag 
driemaal gewassen met 30 ml dichloormethaan; deze wasvloeistoffen werden 
eveneens door het droogmiddel geperst. Het gezamenlijke filtraat werd in vacuo 
ingedampt en zo lang bij een druk van 0.2 mm op 70° gehouden, tot het gewicht 
constant was. Verkregen werd 23.15 g (75.6 m.mol; opbrengst 75 %, berekend op 
78c) N,N'-decamethyleen-l,4-diainino-2,5-dimethoxybenzeen (79c) alsgroenachtige 
heldere olie, die aan de lucht groenblauw kleurt. 

Bij de cyclisatie - uitgevoerd onder stikstof - werd zuiver, op natrium gedroogd 
benzeen gebruikt. 

Een oplossing van 23.15 g (75.6 m.mol) 79c in 350 ml benzeen werd onder stikstof 
gebracht in een van de voorraadvaten die verbonden waren met het cyclisatie
apparaat (fig. 3. 7, pag. 46), nu voorzien van twee Vigreux-opzetten en twee in
jectiespuiten. Een oplossing van de tweede reactiepartner, 18.07 g (75.6 m.mol) 
sebayoylchloride (zie pag. 66), werd in het andere voorraadvat gebracht. In de 
reactiekolf bevond zich 1.5 I benzeen; om sporen water te verwijderen werd 50 ml 
benzeen afgedestilleerd. Nadat 115 ml (113 g, 1.43 mo!) zuivere pyridine was toe
gevoegd, werden onder roeren (750 omw./min) bij dit heftig kokende mengsel de 
bovengenoemde oplossingen gevoegd (Braun-doseerapparaat). De oplossingen 
druppelden hierbij elk in een van de Vigreux-opzetten waarin het gecondenseerde 
benzeen terugvloeide; de doseersnelheid bedroeg, voor elke component afzonderlijk, 
45 ml per uur. Tijdens de reactie ontstond een wit neerslag in de lichtblauwe op-

69 



lossing. Na het toevoegen werd nog 15 minuten gekookt, waarna het reactiemengsel 
in vacuo werd drooggedampt. Bij het residu (lichtgroene vaste stof} werd 0.45 1 
dichloormethaan en 100 ml 2N zoutzuur gevoegd. De organische laag werd twee
maal gewassen met 0.251 2N zoutzuur, tweemaal met 0.101 water, gedroogd met 
kaliumcarbonaat en in vacuo drooggedampt. Het residu werd gewassen met 0.151 
ether. De stof welke hierbij niet oploste (35.65 g) werd gechromatografeerd over 
830 g silicagel (zuil 42 X 5.8 cm). Elutie met dichloormethaan, dichloormethaan
ethylacetaat, en dichloormethaan-ethylacetaat-methanolmengsels gaf, behalve 
wasachtige stof, vrijwel zuivere fracties naast minder zuivere (aangetoond met 
TLC: aluminiumoxide; loopvloeistof dichloormethaan-ethylacetaat l: 2). De vrij
wel zuivere fracties werden samen gewassen met 100 ml ethylacetaat; verkregen 
werd 13.44 g witte stof met smp ongeveer 365° (onder ontleding). TLC (zie boven) 
gaf een vlek. De minder zuivere fracties werden op deze!fde wijze nogmaals gechro
matografeerd over silicagel, waarbij 14.91 g stof kon worden ge1soleerd. Dit product 
werd gekookt met 50 ml ethylacetaat en na een nacht staan bij kamertemperatuur 
afgezogen. Verkregen werd 14.45 g witte stof met smp ongeveer 362° (onder ont
leding); volgens TLC (zie boven) is een te verwaarlozen hoeveelheid onzuiverheid 
aanwezig. De totale opbrengst aan 80c bedroeg 27.89 g (78 %, berekend op 79c). 
Voor de bereiding van de diansaverbinding 57c kan niet-gechromatografeerd diamide 
80c worden gebruikt. Verbinding 57c is gemakkelijker te zuiveren dan de laatst
genoemde stof. Bij ge bruik van triethylamine i. p. v. pyridine als H Cl-bindend middel 
was de opbrengst aan 80c kleiner. 

De stof is bij kamertemperatuur slecht oplosbaar in de meeste organische oplos
middelen behalve chloroform, dichloormethaan en pyridine. Voor analyses en 
spectra werd de verbinding omgekristalliseerd uit een mengsel van chloroform en 
ether. Voor de bepaling van het smeltpunt werd een buisje gebracht in een smelt
puntsblok dat reeds was verwarmd tot 335°. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloormethaan): amide I band bij 1640 
cm-1. UV spectrum (96-proc. ethanol): maximum bij 306 mµ (logs 3.84) en schou
ders bij 222 mµ (logs 4.27) en 247 mµ (logs 3.81). PMR spectrum (10-proc. op
lossing in deuterochloroform): singulet T 3.11 (arom. protonen), singulet T 6.14 
(OCH3 ) gedeeltelijk samenvallend met een multiplet T 6.21 (NCH2 ), multiplet 

T 00 7.6-8.0 (COCH2), breed signaal T 00 8.3-9.4 (resterende protonen) met o.a. 
een scherpe piek bij T 9.05 en een lager maximum bij T 9.25. 

Analyse: 
C28H 44N 20 4 (472.68) 

gev. C 71.3, 71.5; 
ber. C 71.14; 

H 8.9, 9.1; 
H 9.39; 

N 5.7, 5.8 
N 5.93 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in benzeen: 
480, 481. 

N,N' : N,N' -Bis (decamethyleen )-1,4-diainino-2,5-dimethoxybenzeen ( 57 c) 

De voor de reductie van 80c benodigde diboraanoplossing in tetrahydrofuran werd 
bereid nit natriumboorhydride en boriumtrifluoride-etheraat•0d. Het gehalte 
werd bepaald door 1.000 ml te brengen in ongeveer 50 ml water en de ontstane op
lossing, na toevoegen van 2.0 g mannitol, te titreren met 0.lN natriumhydroxide
oplossing (fenolftaleine als indicator). De diboraanoplossing kan maanden bij ca. 
-20° onder stikstof worden bewaard zonder dat de titer sterk verandert. 

Een suspensie van 9.45 g (20.0 m.mol) 80c in 145 ml zuiver tetrahydrofuran werd 
bij ongeveer 0° onder roeren in 15 minuten gedruppeld bij 40 ml 0.77 mol. oplossing 
van diboraan in tetrahydrofuran (stikstofatmosfeer). De temperatuur werd daarna 
in ca. 6 uur op ongeveer 20° gebracht. Het reactiesmengsel werd een nacht bij 
kamertemperatuur geroerd en vervolgens l uur gekookt onder terugvloeiing. 
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Onder roeren en koelen in ijs werd een mengsel van 3 ml water en 10 ml tetrahydro
furan langzaam toegevoegd, waarbij sterke gasontwikkeling optrad. De suspensie 
werd in vacuo drooggedampt; bij het residu werd 200 ml ether en 200 ml 0.5N 
kaliumhydroxideoplossing gevoegd. De waterlaag werd uitgeschud met 75 ml 
ether en de etherische oplossingen samen tweemaal met 100 ml 0.5N zoutzuur. 
De zure oplossingen werden samengevoegd, gewassen met 50 ml ether en alkalisch 
gemaakt. De hierbij ontstane suspensie werd tweemaal uitgeschud met 75 ml 
ether; deze etherische oplossingen werden samen tweemaal gewassen met 25 ml 
water en gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd in vacuo verwijderd en 
het residu omgekristalliseerd (onder stikstof) uit 130 ml methanol, waarbij de 
oplossing tot -35° werd afgekoeld. Verkregen werd 7.03 g (79 %) N,N':N,N'
bis(decamethyleen)-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) als een witte stof 
met smp 148.0-149.2°. Uit de methanolische moederloog kon nog een hoeveelheid 
57c worden ge1soleerd. De stof kan eveneens worden omgekristalliseerd uit pe
troleumether, ether en aceton; de oplossingen moeten hierbij tot -30--50° 
worden afgekoeld. Zeer onzuiver 57c kan het meest effectief worden gezuiverd 
door chromatografie over aluminiumoxide (activiteit II-III; elutie met petroleum
ether-benzeenmengsels). Verbinding 57c is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in 
de meest gebruikte organische oplosmiddelen behalve methanol. Voor bepaling 
van analyses, molecuulgewicht en spectra werd de stof nogmaals omgekristalliseerd 
uit methanol; smp 148.5-149.3°. TLC [silicagel; loopvloeistof petroleumether 
(kp 40-60°)-ethermengsel l :4] gaf een vlek. Oplossingen van 57c in cyclohexaan, 
ether, dichloormethaan of chloroform gaven met tetracyaanetheen een zwakgele 
kleur. Met 1,3,5-trinitrobenzeen, in dezelfde oplosmiddelen, trad in het geheel geen 
kleuring op. 

IR spectrum (0.5 mo!. oplossing in tetrachloorkoolstof): geen absorptie in het 
gebied van de N-H rekvibraties. UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 215 mp 
(log e 4.23), 272 mµ (log e 3.88), 313 mp (loge 3.83) en een zwakke schouder bij 
ongeveer 235 mp. PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singulet r 3.34 (arom. protonen), singulet r 6.17 (OCH3 ), multiplet TC'V6.6-7.l 
(NCH2), breed signaal r C'V 8.2-9.3 (resterende protonen) met o.a. een brede ab
sorptie bij r C'V 8.8-9.0; het maximum bij de grootste veldsterkte ligt bij r 9.22 
(zie pag. 113). Een spectrum van de stof opgelost in tetrachloorkoolstof vertoont 
vrijwel hetzelfde beeld. De singulets komen hier voor bij r 3.50 en 6.21. 

Analyse: 
C2sH4sN .02 ( 444. 71) 

gev. C 75.6, 75.8; 
ber. C 75.62; 

H 10.5 11.0; 
H 10.88; 

N 6.2 6.2 
N 6.30 

Molecuulgewicht. bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in benzeen: 
448, 451. 

Dezelfde verbinding werd bereid door reductie van 80c met lithiumaluminiumhy
dride, waarbij ether of ether-benzeenmengsel als oplosmiddel werd gebruikt. Het ruwe 
reactiemengsel (na toevoeging van water) kleurde zich aan de lucht zeer sue! geel
bruin, terwijl zuiver 57c, ook in oplossing, aan de lucht niet gemakkelijk wordt 
geoxideerd. Waarschijnlijk is als nevenreactie verbreking van de binding tussen 
een carbonylgroep en een N-atoom opgetreden (zie ref. 95a, 100, 101). De op
brengst aan zuiver 57c varieerde van 36-53 %; een mengsmeltpunt met de hier
boven beschreven stof vertoonde geen depressie. Bij gebruik van tetrahydrofuran 
als oplosmiddel werd bij reductie met lithiumalnminiumhydride, onder verschillende 
omstandigheden, de diansaverbinding 57c in het geheel niet gevormd. De olie die 
hierbij werd verkregen, vertoonde in het IR spectrum (Infracord) een sterke ab
sorptie bij ongeveer 3350 cm-1. Evenmin kon 57c worden ge1soleerd bij de reductie 
van 80c met lithiumaluminiumhydride in een mengsel van ether en pyridine. 
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Verbinding 83 

Bij de reductie van onzuiver 80c met diboraan in tetrahydrofuran werd een mengsel 
van stoffen verkregen. Dit ruwe product (3.98 g) werd gechromatografeerd over 
75 g aluminiumoxide (activiteit II-III; zuil 38 X l.9 cm). Door elutie met pe
troleumether(kp 60-80°)-benzeenmengsels werden de verbindingen 57c en 83 
in vrijwel zuivere toestand verkregen. Het laatste product (955 mg) werd tweemaal 
omgekristalliseerd uit lO ml petroleumether (kp 60-80°) - de oplossingen werden 
tot 0° afgekoeld - waarbij 775 mg 83 als witte stof met smp 160.2-161.5° werd ge
isoleerd. Deze stof is veel minder goed oplosbaar in petroleumether en methanol dan 
de diansaverbinding 57c. Een mengsmeltpunt van 57c met 83 vertoonde een grate 
depressie. Bij TLC [aluminiumoxide; loopvloeistof petroleumether (kp 40-60°)
ether 2: l] hadden de verbindingen 57c en 83 de RF waarde 0.6 resp. 0.4. Oplossingen 
van 83 in cyclohexaan, ether, dichloormethaan of chloroform gaven met tetracy
aanetheen (opgelost in dezelfde oplosmiddelen) een lichtgroene kleur. Met l,3,5-
trinitrobenzeen bleven de oplossingen kleurloos. 

UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 216 mµ (logs 4.58), 271 mµ (logs 
4.25) en 311 mµ (log s 4.08). PMR spectrum (15-proc. oplossing in tetrachloor
koolstof): singulet T 3.57 (arom. protonen), singulet T 6.26 (OCH3), brede niet op
gesplitste band TN 6.6-7.2 met het maximum bij T 7.00 (NCH2), breed signaal 
TN 8.3-9.3 (resterende protonen) met een grote scherpe piek bij T 8.74 en een 
breder maximum bij T 8.97 met een schouder bij T 9.15. 

Analyse: 
C56H 96N 40 4 (889.42) 

gev. C 75. 7, 75.8; 
ber. C 75.62; 

H ll.O, ll.0; 
H 10.88; 

N 6.3, 6.6 
N 6.30 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in benzeen: 
887, 895. 

Synthese van N,N' :N,N'-bis-(decamethyleen )-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) 
via N,N-bis ( 1O-broomdecyl)-2,5-dimethoxyaniline 

De bereiding van 57c volgens een door ons gewijzigd voorschrift van ScHILL21 

voor de bereiding van de diansaverbinding 57d (zie § 3. 7) werd als volgt uitgevoerd. 
Een mengsel van 30.6 g (0.200 mol) 2,5-dimethoxyaniline (smp 78.5-80.0°; 

Fluka), 450 g (l.50 mol) 1,10-dibroomdecaan, 100 g (0. 72 mol) watervrij kalium
carbonaat en 950 ml isoamylalcohol (kp 130-133°) werd onder roeren 2.5 uur ge
kookt onder terugvloeiing (stikstofatmosfeer). Na afkoelen tot kamertemperatuur 
werd 500 ml water en 500 ml ether toegevoegd. De waterlaag werd uitgeschud 
met 250 ml ether; de etherische oplossingen werden samen gedroogd met natrium
sulfaat, waarna de ether en het grootste deel van de isoamylalcohol in vacuo werden 
verwijderd. Het residu, 526 g bruine olie, werd opgelost in 750 ml petroleumether 
(kp 40-60°). Onder roeren werd in deze oplossing waterstofchloride geleid tot verza
diging; hierbij scheidde zich een donkerbruine olie af. De bovenstaande vloeistof 
werd afgeschonken; bij de olie werd 500 ml petroleumether gevoegd, waarna op
nieuw waterstofchloride werd ingeleid. Deze bewerking werd nog tweemaal her
haald met telkens 250 ml petroleumether; de petroleumetheroplossingen bevatten 
de overmaat 1,10-dibroomdecaan. De olie werd geneutraliseerd met IN natrium
hydroxideoplossing en het ontstane mengsel tweemaal uitgeschud met 0.50 1 ether. 
De etherische oplossingen werden samen gewassen met water, gedroogd met 
natriumsulfaat, waarna de ether in vacuo werd verwijderd. Het residu (87 g) 
dat nog naar isoamylalcohol rook, moet N,N-bis(lO-broomdecyl)-2,5-dimethoxy
aniline bevatten. 
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Nitrosering en reductie 

Bij een oplossing van bovengenoemd residu (87 g bruine olie) in 950 ml ijsazijn 
werd onder roeren in 30 minuten een oplossing van 15.5 g (0.225 mol) natrium
nitriet in 30 ml water gevoegd. De oplossing kleurde zich hierbij eerst rood en daar
na geelbruin. Na het toevoegen werd nog 20 minuten geroerd; vervolgens werd een 
met waterstofchloride verzadigde oplossing van 330 g (l.46 mol) SnC12 • 2H20 
in l.0 1 ether in 15 minuten bij de oplossing in ijsazijn gevoegd, waarbij de tem
peratuur tot 45° steeg. Na 3 uur staan bij kamertemperatuur werd het reactie
mengsel gegoten in 2.0 1 water en 1.0 1 ether. De waterlaag werd uitgeschud met 
0.20 1 ether en de gezamenlijke etherische oplossingen zeven maal uitgeschud met 
telkens 100 ml water. De etherische oplossing werd gedroogd met natriumsulfaat 
en de ether in vacuo afgedestilleerd. Het residu (bruine olie) moet N,N-bis(lO
broomdecyl )-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen bevatten. 

Cyclisatie 

Een oplossing van laatstgenoemd residu in 450 ml 1-pentanol werd onder krachtig 
roeren m.b.v. een Braun-doseerapparaat gedruppeld bij een heftig kokende sus
pensie van 450 g (3.26 mol) kaliumcarbonaat in 1250 ml 1-pentanol (stikstof
atmosfeer; zie fig. 3. 7). De doseersnelheid was 45 ml/uur; na het toevoegen werd nog 
2 uur gekookt onder terugvloeiing. Het reactiemengsel werd na afkoelen tot kamer
temperatuur geneutraliseerd met 6N zoutzuur en daarna tweemaal uitgeschud met 
ether. De etherische oplossingen werden samen (na filtratie) tweemaal gewassen 
met water, gedroogd met natriumsulfaat, waarna de ether werd afgedestilleerd. 
Bij het residu (53 g bruine olie) werd 75 ml methanol gevoegd; de ontstane suspensie 
werd langzaam afgekoeld tot -30°, waarbij een gedeeltelijk vaste stof (ll.3 g) 
neersloeg. Deze werd driemaal uitgetrokken met 50 ml kokende petroleumether 
(kp 40-60°). De oplossing in petroleumether werd gedroogd met natriumsulfaat 
engechromatografeerd over 165 g alurniniumoxide (activiteit II-III, zuil42 X 2.4cm). 
Elutie met petroleumether (kp 60-80°)-benzeenmengsels gaf 5.19 g (5.8 %) N,N': 
N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) als bijna witte 
stof met smp 145-148°. Volgens TLC [silicagel; loopvloeistof petroleumether 
(kp 40-60°)-ether l: 4] is nog een geringe hoeveelheid onzuiverheid aanwezig. 
De stof heeft dezelfde RF waarde als 57c dat bereid was door reductie van 80c. 
Een mengsmeltpunt vertoonde geen depressie. Bij de chromatografie over alumi
niumoxide werden eveneens veel minder zuivere fracties verkregen. Hieruit kon 
geen zuiver product worden ge1soleerd, evenmin als uit de moederlogen. 
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HOOFDSTUK 4 

SYNTHESE EN EIGENSCHAPPEN VAN EEN PROCATENAAN 

In het vorige hoofdstuk is de synthese van de diansaverbindingen 
N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
(57b) en de overeenkomstige dimethoxyverbinding 57c behandeld, 
In dit hoofdstuk bespreken we de bereiding van een procatenaan 
uit 57c en de (mislukte) pogingen die zijn ondernomen om uit deze 
,,precursor" een catenaan te bereiden. 

4.1. Syn these van N ,N' : N ,N ' -bis( decamethyleen)-1,4-diami-
no-2,5-dihydroxybenzeen (57e) en modelstoffen 

Voor de bereiding van een verbinding van het type 61 (zie § 2.2) 
uit N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dimethoxyben
zeen (57c) moeten in de laatste stof de etherfuncties worden om
gezet in OH-groepen. De verbreking van de 0-alkylbinding in 
arylalkylethers is behalve met de reagentia die door BuRWELL120, 

Mc0Mrn121a en MEERWEINm in hun overzichten zijn vermeld, de 
laatste jaren nog met tal van andere middelen uitgevoerd122• 

In orienterende experimenten werd de hydrolyse van de ether
functies van 57 c onderzocht met een mengsel van waterstofbromide
oplossing en azijnzuur en de - volgens JAQUES en LEISTEN123 -

sterke ethersplitsende middelen geconcentreerd zwavelzuur en 
H 2SOcS03 mengsels. Toen deze proeven niet gelukten hebben 
we de verbreking van de 0-alkylbindingen eerst onderzocht met 
de modelstoffen N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline en N,N,N',N'
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c). 
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De laatste twee verbindingen werden bereid door N-alkylering van 
resp. 2,5-dimethoxyaniline en 1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen 
met ethylbromide en natriumhydroxideoplossing, analoog aan de 
bereiding van N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzeen ( § 2.4). 
In § 4.2 is een andere synthese van verbinding 86c behandeld. 

Boriumtribromide, dat reeds in 1942 door BENTON en DILLON124 is 
gebruikt voor de splitsing van ethers onder milde omstandigheden, 
wordt de laatste jaren veel toegepast125• Uit de modelstoffen 
N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline en N,N,N',N'-tetraethyl-1,4-di
amino-2,5-dimethoxybenzeen (86c) werden door koken met een 
oplossing van boriumtribromide in benzeen de dihydroxyverbinding 
N,N-diethyl-2,5-dihydroxyaniline resp. N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-
diamino-2,5-dihydroxybenzeen gevormd. De laatste stof werd even
eens bereid door reductie van het in de literatuur126 • 127 beschreven 
N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-benzochinon; (dit bevestigt de 
reeds bestaande structuurbewijzen van l,4-diamino-2,5-dimethoxy
benzeen; zie § 2.3). 

De diansaverbinding 57c gaf evenwel onder dezelfde omstandig
heden niet het verwachte N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-
diamino-2,5-dihydroxybenzeen (57e), maar een halogeen bevattende 
stof (analyse niet in overeenstemming met 57e), die niet nader 
werd onderzocht. 

Een minder groot verschil in gedrag tussen 86c en 57c werd 
gevonden bij de reactie van deze stoffen met waterstofjodide
oplossing. Uit de genoemde verbindingen werden de hydrochinon
derivaten 86e en 57e verkregen in opbrengsten van resp. 91 en 71 %-

ScmLL128 heeft de 0-alkylbinclingen in N,N': N,N'-bis( deca
methyleen)-1,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen (57d) gesplitst met 
aluminiumbromide in benzeen. De dihydroxyverbincling werd hier
bij echter niet gei:soleerd maar direct omgezet in N,N' :N,N'
bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-bis(acetoxy)benzeen en in 
N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-cliamino-2,5-benzochinon (op
brengst 24 resp. 11 % berekend op 57d). 

4.2. 0-Alkylering van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-
diamino-2,5-dihydroxybenzeen (57e) en N,N,N',N'-te
traethyl-1,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) 

Om verschillende redenen lijkt 0-alkylering de meest geschikte 
methode om verbinding 57 e om te zetten in een stof waaruit een 
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procatenaan (schematisch weergegeven door formule 62; § 2.2) 
kan worden gevormd. We hebben deze ethervorming eerst onder
zocht aan de modelstof N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-di
hydroxybenzeen (86e). Eerst werd geprobeerd verbinding 86e om 
te zetten met eenvoudige alkyleringsmiddelen. Geen reactie trad op 
met methyljodide in een mengsel van kaliumhydroxide en ethanol 
of met dimethylsulfaat en kaliumhydroxideoplossing. Hetzelfde 
negatieve resultaat werd bereikt met butylbromide in N,N-di
methylformamide als oplosmiddel en kaliumcarbonaat als HBr
bindend middel volgens de methode van NAKAZAWA en MIYATE129 • 

In al deze gevallen kon de uitgangsstof 86e of N,N,N',N'-tetra
ethyl-l,4-diamino-2,5-benzochinon, dat door oxidatie tijdens het 
opwerken is ontstaan, worden gei:soleerd. 

Enkele, voor de bereiding van arylalkylethers gebruikelijke 
methoden, faalden hier dus. Een van de oorzaken hiervan is waar
schijnlijk het slechts zwak zure karakter van de OH-groepen, 
waardoor het fenolaatanion niet gemakkelijk wordt gevormd 
(N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) is 
in kaliumhydroxideoplossing (pH 10) vrijwel onoplosbaar; het infra
roodspectrum van 86e wijst op het voorkomen van intramoleculaire 
waterstofbruggen tussen de OH- en de diethylaminogroepen). Een 
andere mogelijke reden is dat - voor zover het fenolaation wel 
wordt gevormd - dit slechts zeer langzaam een SN2 reactie geeft 
met het alkyleringsmiddel. Het is een bekend feit dat anionen, 
in SN2 readies, in ,,dipolar aprotic solvents" veel sneller reageren 
dan in ,,protic solvents"121b,1ao-1a2. 

In de literatuur zijn enkele voorbeelden beschreven van de vor
ming van ethers uit alkalimetaalfenolaten en alkylhalogeniden in 
dimethylsulfoxide133•134• BLOOMFIELD135 heeft C-alkyleringen (o.a. 
van 1,3-dionen) uitgevoerd in hetzelfde oplosmiddel met natrium
hydride als base. Wij vonden dat onder ongeveer dezelfde omstandig
heden met methyljodide uit de dihydroxyverbinding 86e, de ether 86c 
en met ethylbromide de overeenkomstige ethylether wordt gevormd. 

N adat de omstandigheden waren gevonden waaronder de vorming 
van eenvoudige ethers plaats heeft, hebben weN,N,N',N'-tetraethyl
l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) met andere alkylerings
middelen laten reageren. Deze waren van dien aard dat ze, bij toe
passing op N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-1,,1-diamino-2,5-dihydro
xybenzeen (57e), zouden leiden tot verbindingen die kunnen 
worden omgezet in een procatenaan van het type 87. 
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De reactie van de modelstof 86e met een kleine overmaat na
triumhydride en een veelvoudige overmaat 1,10-dibroomdecaan in 
dimethylsulfoxide gaf N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-bis(lO
broomdecyloxy)benzeen (88a, vgl. 17). Deze 0-alkylering werd 
evenals de meeste andere uitgevoerd bij 20-25°. 

C2H5;=;:~ 

HO~ 
C2H 5-N-C2H, 

86e 

C2H 5-N-C2H 5 

• • "m .-- I NaH DMSO Br(CH,) Z qO-(CH,.)m-Z 

Z-(CH2)m-O :::,.._ 

C2H5-N-C2H 5 

88 

a. m = 10, Z = Br 
b. m = 8, Z = C02C2H5 

d. m = 10, Z = CN 

(17) 

Op soortgelijke wijze als in vgl. 17 is aangegeven, zou uit de diansa
verbinding 57 e het dibromide 89a kunnen worden gesynthetiseerd 
(vgl. 18). 

( qN~OH I 
( CH2lio ( CH2),0 l HO ) 
~~~~N~~~---

NaH, DMSO, Br(CH2)mZ 

57e 

-/-(CH2)m-Z 

( : o/J 
(CH,)10 A_ I (CH,)10 

l / 0Y J . / N~~~--' 

(18) 

a. m = 10, Z = Br 
b. m = 8, Z = C02C2H, 
c. m = 10, Z = C02C2H 5 

d. m = 10, Z = CN 

Z-(CH2)m 89 

De broomatomen van verbinding 89a zouden daarna moeten worden 
vervangen door groepen die met elkaar kunnen reageren onder 
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vorming van het derde hengsel. Deze omweg kon worden vermeden 
door de 0-alkylering van 57e niet uit te voeren met 1,10-dibroom
decaan, maar met een w-broomalkaancarbonzure ester. De reactie 
met een verbinding van het laatste type werd eerst geprobeerd met 
de modelstof 86e, waarbij de di-ester 88b ontstond. Op dezelfde wijze 
werden uit N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-diamino-2,5-dihy
droxybenzeen (57e) met 8-broom-l-octaancarbonzure ethylester 
en 10-broom-l-decaancarbonzure ethylester de verbindingen 89b 
en 89c in goede opbrengst verkregen. Toen bleek dat de di-ester 
89b, in tegenstelling met de overeenkomstige modelstof 88b, onder de 
omstandigheden van de acylo1necondensatie niet reageerde ( § 4.3), 
werden de dinitrillen 88d en 89d gemaakt met behulp van 10-
broomdecylcyanide. 

Daar het methylsulfinylcarbanion bij kamertemperatuur snel 
reageert met prjmaire alkylbromiden136 en met esters137 •138, volgt uit 
de goede opbrengsten van het dibromide 88a en de esters 88b, 89b en 
89c, dat de vorming van de fenolaatanionen hier niet verloopt via 
het methylsulfinylcarbanion. 

Een procatenaan van het type 87 kan worden beschouwd als een derivaat van een 
dioxaparacyclofaan (59). Deze laatste verbindingen zijn door LUTTRINGHAUS 

et al. 24 gemaakt volgens vgl. 19: 

OH 
o~ ¢ --- 9 r· (19) 

0 
I 

59 (CH,)n 
I 
Br 

60 

Om een procatenaan 87 op soortgelijke wijze te bereiden moet eerst een der OH
groepen van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen 
(57e) in reactie worden gebracht met een Br-atoom van een oc,w-dibroomalkaan, 
waarbij een monoether wordt gevormd. We hebben deze ethervorming eerst onder
zocht met de modelstof 86e (vgl. 20). 

C2H 5-N-C2Hs C2H 5-N-C2H 5 *OH fr qO-(CH,)nBr 
H ) NaH, DMSO .,,. I -

+ (C 'n (20) 
HO t HO :::,... 

C2H 5-N-C2H5 C2H 5-N-C,H5 

86e 90 
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Evenals LthTRINGHAUS c.s. 24" 39, bij de synthese van 60, hebben wij een overmaat 
cx,w-dibroomalkaan en een ondermaat base gebruikt. De resultaten waren echter zo 
slecht dat de analoge reactie met 57e in plaats van 86e, niet werd geprobeerd. 

Evenmin succesvol verliepen de reacties volgens vgl. 21: 

CJ<;;~(rH,)., Nill DM::&~) Hoy x 0y 
C2H5-N-C2H 5 C2H5-N-C2H5 

(21) 

86e (CH2ho 

91 

Deze reacties werden uitgevoerd door een oplossing van equimoleculaire hoeveel
heden 86e en l, 10-dibroomdecaan of l, l 0-dijooddecaan in resp. benzeen en dimethyl
sulfoxide langzaam te druppelen bij een overmaat natriumhydride in dimethyl
sulfoxide. Bij de vorming van een grote ring uit twee bifunctionele moleculen moeten 
de reactiesnelheidsconstanten groot zijn (zie § 3.3.). We hebben de reacties volgens 
vgl. 21 daarom bij hogere temperatuur (resp. ongeveer 52° en 40°) uitgevoerd dan 
de andere 0-alkyleringen. Desondanks kon uit het reactiemengsel een groot deel 
van de uitgangsstof 86e, vermengd met het oxidatieproduct N,N,N',N'-tetraethyl
l,4-diamino-2,5-benzochinon, wordengeisoleerd. Het gelukte niet bij de reactie met 
l,10-dibroomdecaan deze verbinding terug te winnen. In plaats daarvan werd een 
onzuivere stof, die geen broom bevat en niet verder is onderzocht, verkregen. 
De reacties, volgens vgl. 21, zijn waarschijnlijk mislukt doordat de cx,w-dihalogeen
decanen gereageerd hebben met dimethylsulfoxide140 of met het - bij de relatief 
hoge temperatuur gevormde - methylsulfinylcarbanion13S. 

Onder ongeveer dezelfde omstandigheden die werden toegepast bij 
de 0-alkyleringen volgens vgl. 17 en 18, gaf N-alkylering van l,4-
diamino-2,5-dibroombenzeen met ethylbromide in redelijke op
brengst N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen. 
Hieruit blijkt dat moeilijk alkyleerbare aminen (zie pag. 38) in 
dimethylsulfoxide gemakkelijk worden omgezet in tertiaire aminen. 
In de literatuur141 is de N-alkylering van alkalimetaalpyrrool be
schreven, evenals de reactie van een aantal aromatische aminen met 
alkylbromiden in dimethylsulfoxide, waarbij behalve N-alkylering 
ook bromering van de kern optreedt142• 

4.3. Synthese van een procatenaan 

Een verbinding van het type 89 kan op verschillende wijzen, af
hankelijk van de aard van de groepen Z, worden omgezet in een 
triansaverbinding. De di-ester 89b werd bereid met het oogmerk 
de ethoxycarbonylgroepen door middel van een acyloinecyclisatie 
volgens HANSLEY, PRELOG en STOLL met elkaar te laten reage-
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ren°7c,?s, 143, Een ringsluitingsreactie van dit type biedt over het 
algemeen voordelen boven elke andere; de opbrengsten zijn meestal 
hoog, terwijl in veel gevallen een grote verdunning niet nodig is. 

Voor een modelreactie hebben we de di-ester 88b gebruikt 
(vgl. 22). Door behandeling van het reactieproduct met water werd 
een stof verkregen die volgens het infraroodspectrum een ot-ketol 
kan zijn. 

C2H 5-).l-C2H5 

I ('!( 0( CH2),C0,02H 5 

C2H,02C(CH2) 80--y 

C2H 5-N-C2H 5 

88b 

1. N ai xyleen , 

2. H,O " 

(22) 

Onder dezelfde omstandigheden reageerde de di-ester 89b niet 
(vgl. 23), hoewel uit een molecuulmodel blijkt dat de ethoxy
carbonylgroepen gemakkelijk in elkaars nabijheid kunnen komen. 

(23) 

( ¢N 0~H,), 
(CH,) 10 (CH2)i0 C=O 

l ) I ---~-\-N-" ;HOH 

(C~ 

Een zelfde negatief resultaat verkregen SCHILL en LtiTTRINGHAUS18 

bij een poging 3,5-bis(ll-methoxycarbonylundecyl)-1,2-dimethoxy-
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benzeen om te zetten in het cyclische ot-ketol, hoewel ook in dit 
geval, sterisch, de reactie gemakkelijk plaats kan hebben. 

Na bovengenoemde mislukking werd onderzocht of een triansa
verbinding kan worden gevormd door een nitrilcyclisatie volgens 
Thorpe-Ziegler (voor literatuur betreffende deze reactie zie ref. 
67c, 75, 77b, 78). De reactie werd eerst onderzocht met de model
stof 88d; als condensatiemiddel werd natrium-N-methylaniline ge
bruikt. Door behandeling van het reactiemengsel met water ont
stond het enaminonitril 93; door hydrolyse tot het keton 94 en 
Wolff-Kishner-reductie (modificatie Huang-Minlon145 ) hiervan, werd 
het l,23-dioxa[23]paracyclofaan-derivaat 95 verkregen (vgl. 24). 

C2H,-N-C2H 5 C2H 5-N-C2H 5 *O-(CH2 ) 10CN ¢0(cH,)10 

-7 ~ I LNH, 
NC(CH,)10-0 ~O II C-CN 

C2H 5-N-C2H 5 C2H5-N-~ 

(CH2), 

88d 93 

C2Hq5-N-C2:~ 
-------;.. 

0 

C2H 5-N-C2H 5 
(CH,)u 

95 

(24) 

Op dezelfde wijze werd uit verbinding 89d het enaminonitril 96 
verkregen. Hydrolyse met een mengsel van geconcentreerd zoutzuur 
en ijsazijn gaf het triansaketon 97, waaruit door reductie het pro
catenaan N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon 
heneicosamethyleenether (98) ontstond (vgl. 25). 

De tussenproducten 96 en 97 werden, in tegenstelling tot de 
overeenkomstige modelstoffen 93 en 94, in zuivere toestand ge
isoleerd. 
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Fig. 4.3. Stuart-Briegleb-model van de extra-annulaire vorm van N,N':N,N'-bis 
( decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethyleenether ( 98). 

Fig. 4.4. Stuart-Briegleb-model van de intra-annulaire vorm van N,N':N,N'-bis 
(decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethyleenether (98) *. 

* Foto's: Centrale Fotodienst R.U. Groningen. 
** De stikstofatomen zijn aangegeven met x. 



Het feit, dat 57c in diverse oplosmiddelen (chloroform, dichloor
methaan, ether en cyclohexaan) met de sterke acceptor tetracyaan
etheen slechts een zeer zwakke gele kleur geeft, vormt een sterke 
aanwijzing dat 57c voorkomtindeintra-annulaireconfiguratie (II). 
Een molecuulmodel van 57c (configuratie II; zie fig. 4.2.) laat zien 
dat de benzeenring door de -(CH2b-hengsels is afgeschermd, 
wat niet het geval is bij de extra-annulaire configuratie (I; zie 
fig. 4.1.). De modelstof N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-di
methoxybenzeen geeft met tetracyaanetheen in bovengenoemde 
oplosmiddelen zeer intensief gekleurde oplossingen. 

Het dimeer van 57c, dat waarschijnlijk de structuur 83 heeft, 
geeft met tetracyaanetheen lichtgroene oplossingen. Uit een mo
lecuulmodel blijkt dat het niet onmogelijk is, dat een complex 
wordt gevormd, waarbij een molecuul tetracyaanetheen zich bevindt 
tussen de twee benzeenringen. Bij het procatenaan 98 traden de
zelfde verschijnselen op als bij de diansaverbinding 57c. 

Met 1,3,5-trinitrobenzeen gaf geen der vier genoemde verbin
dingen een kleuring, terwijl p-diaminobenzeenderivaten, die verder 
geen substituenten aan de benzeenring dragen, als N,N,N',N'
tetraethyl-p-diaminobenzeen en N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-p
diaminobenzeen, hiermee wel een ladingsoverdrachtcomplex vor
men. Dit laatste voorbeeld bracht LtiTTRINGHAUS c.s.23 er toe te 
veronderstellen dat hierbij de benzeenkern in het vlak van de grote 
ring kan liggen. 

We vermoedden dat uit de protonmagnetische resonantiespectra 
belangrijke conclusies omtrent de stereochemie van de diansaver
bindingen en het procatenaan 98 te trekken zouden zijn. Bekend is 
immers dat de plaats van het signaal van een proton wordt be
invloed door een benzeenkern; er kan hierbij verschuiving naar 
hogere veldsterkte optreden (zie voor lit. hierover o.a. ref. 148a, 149). 
De diamagnetische verschuiving tengevolge van de ringstroom in 
benzeen treedt o.a. op bij paracyclofanen, zoals blijkt uit het werk 
van WAUGH en FESSENDEN150 en CRAM en GoLDSTEIN151 . Deze 
auteurs bestudeerden de protonmagnetische resonantiespectra van 
o.a. [10]- en [12Jparacyclofaan en vonden daar een verschuiving naar 
hoger veld (voor een deel der protonen) van resp. 0.6 en 0.4 ppm. 

Alle door ons bereide mono- en diansa verbindingen, evenals het pro
catenaan 98 zijn l,12-diaza[12Jparacyclofaanderivaten. Het was dus 
te verwachten dat ook hier een verschuiving naar hogere veldsterkte 
zou optreden. Dit werd inderdaad gevonden bij al deze verbindingen. 

83 



De protonmagnetische resonantiespectra van de meeste van deze 
stoffen (opgenomen als 10-20-proc. oplossingen in deuterochloro
form) geven een breed signaal, tussen ongeveer r 8.3 en 9.3. De 
absorptie bij de hoogste veldsterkte vertoont een maximum bij 
r (f) 9.2, terwijl daarnaast een breder maximum voorkomt bij r 
8.8-9.0. Bekend is dat in alkanen CH2-CH2-CH2 absorbeert bij 
-r 8.70-8.74148b. De verschuiving naar hogere veldsterkte voor de 
absorptie van een deel van de protonen bedraagt dus 0.5 ppm. (De 
absorptie bij de hoogste veldsterkte komt bij de monoansaverbin
dingen N,N'-diacetyl-N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroom 
benzeen en N ,N '-diacetyl-N ,N '-decamethyleen-1, 4-diamino-2, 5-di
methoxybenzeen voor bij r 8.98 resp. 9.02). 

Uit de grootte van de verschuiving kunnen in principe conclusies 
worden getrokken omtrent de plaats van de protonen t.o.v. de 
benzeenring (zie bijv. ref. 148a). 

Ongelukkigerwijs kan uit de verschuiving naar hogere veldsterkte 
niet geconcludeerd worden of de diansaverbinding 57c als I of II 
aanwezig is, omdat: 
1. zowel bij de intra- als de extra-annulaire vorm protonen zich be

vinden daar, waar de benzeenkern een diamagnetische invloed 
uitoefent; 

2. zowel de intra- als de extra-annulaire vorm in diverse confor
maties kunnen voorkomen - terwijl we niet weten welke van 
deze de voorkeur genieten - waardoor ook uit de gr66tte van de 
verschuiving geen conclusie kan worden getrokken; 

3. een complicatie optreedt doordat de benzeenring in de diansa
verbinding andersoortige substituenten draagt dan in de niet
gesubstitueerde paracyclofanen die door WAUGH en FESSENDEN150 

en CRAM en GOLDSTEIN151 zijn onderzocht, waardoor de grootte 
van het effect van de ringstroom van de benzeenkern anders zal 
zijn.152 

Dezelfde situatie doet zich voor bij het procatenaan 98. 
De foto's 4.3 en 4.4 geven deze laatste verbinding weer waarbij de 
-( CH2) 10-ketens aan dezelfde kant van de benzeenkern liggen 
resp. het topologisch isomeer met deze ketens aan verschillende 
zijden van de benzeenkern. Uit de vier foto's blijkt dater sterisch 
geen belemmering is voor de vorming van bis-quaternaire zouten. 

De figuren 4.5-4.8 geven de protonmagnetische resonantiespectra 
weer van N,N'-decamethyleen-p-diaminobenzeen (fig. 4.5), N,N'
decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (fig. 4.6), N,N': 
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N ,N'-bis ( decamethyleen )-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen (fig. 
4.7) en N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon he
neicosamethyleenether (fig. 4.8); (zie pag. 112 en 113). 

4.5. Pogingen tot omzetting van het procatenaan N,N': N,N' -
bis( decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon heneicosa
methyleenether (98) in een catenaan 

Om uit het procatenaan N,N' :N,N'-bfa(decamethyleen)-2,5-di
aminohydrochinon heneicosamethyleenether (98) een catenaan te 
bereiden, moeten de N-arylbindingen van deze stof (of een derivaat) 
ervan) selectief worden verbroken. Hiervoor staan in principe 
verschillende methoden ter beschikking. 

Het lijkt weinig zinvol om te proberen door oxidatie tot een 
catenaan te geraken, omdat uit verscheidene publicaties153•128 blijkt, 
dat bij de oxidatie van N,N-d:ialkylaniline (en derivaten) geen 
selectieve verbreking van de N-arylbinding plaats heeft (volgens 
NEUMANN en GouLD154 zou door oxidatie van sommige dialkylaryl
aminen clialkylamine en p-benzochinon ontstaan). 

N aast enkele andere methoden, die slechts in bijzondere gevallen 
kunnen worden toegepast (zie ref. 128), fa het alleen mogelijk door 
reductie de N-arylbinding in N,N-dialkylaniline (zie ref. 67m, 
155-157),oftrialkylarylammoniumzouten (zie ref. 67m, 67n, 158-160) 
selectief te verbreken. 

Wij hebben een aantal van deze methoden aan eenvoudige model
stoffen onderzocht: 

Hydrogenering met Pd(OH) 2/BaS04 als katalysator, volgens 
KUHN en HAAs155 . In ons laboratorium verkreeg SWATERS161 volgens 
deze methode door reductie van N,N-diethylaniline een kleine hoe
veelheid cyclohexanon (9 %) en diethylamine (4 %). De diansa
verbinding N,N' :N,N'-bjs(decamethyleen)-2,5-dimethoxybenzeen 
(57c) reageerde echter onder dezelfde omstandigheden niet. 

Een andere methode die wordt gebruikt om uit een dialkylarylamine een alifatisch 
secundair amine te bereiden is de reductie volgens BIRCH156 met natrium en ethanol 
in vloeibare ammoniak. Wij hebben niet geprobeerd op deze wijze N-arylbindingen 
te splitsen, omdat de modelstof N,N':N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-diamino-2,5-
diethoxybenzeen (57d) volgens ScmLL128 onder bovengenoemde omstandigheden 
niet reageert. 

Bij de overige in de literatuur beschreven methoden wordt de 
N-Caryl bindingverbroken doorreductie van quatemaire ammonium
zouten. We verwachtten aanvankelijk geen moeilijkheden bij de be-
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reiding van quaternaire ammoniumzouten van 98, omdat N,N
diethyl-2,5-dimethoxyaniline en N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-
2,5-dimethoxybenzeen ( 86c) gemakkelijk reageren met methyljodide. 
Uit 86c ontstond het mono-methiodide; bij langduriger behandeling 
werd N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis
methiodide verkregen. De modelstof 86c werd met een overmaat 
dimethylsulfaat of triethyloxonium tetrafluoroboraat gemakkelijk 
omgezet in de bis-quaternaire zciuten. 

Door SWATERS161 zijn in dit laboratorium een aantal in de litera
tuur beschreven methoden onderzocht, volgens welke de N-aryl
binding in trialkylarylammoniumzouten kan worden verbroken. 
De splitsing van deze binding verliep slechts bevredigend volgens 
de methode van BmcH158 met natrium en ethanol in vloeibare 
ammoniak, en electrochemisch volgens HORNER en MENTRUP159. 
Wij hebben N,N,N,N',N',N'-hexaethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxy
benzeen-bis-tetrafluoroboraat gereduceerd volgens de laatste me
thode, waarbij een kleine hoeveelheid p-dimethoxybenzeen en 
triethylamine kon worden gei:soleerd. De reactie heeft hier dus het 
gewenste resultaat opgeleverd. 

In tegenstelling met de eenvoudige modelstof 86c konden van 
N ,N' : N, N'-bis ( decamethyleen )-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen 
(57c) en het procatenaan 98 geen bis-quaternaire zouten worden 
verkregen met methyljodide, dimethylsulfaat of triethyloxonium 
tetrafluoroboraat. Met de laatste verbinding trad zelfs in het geheel 
geen N-alkylering op; trialkyloxonium tetrafluoroboraten worden 
beschouwd als zeer sterke alkyleringsmiddelen omdat hiermee ver
bindingen zijn gealkyleerd die met andere reagentia niet worden 
omgezetl63,164. 

Bij de reactie van 57c met methyljodide kon een kleine hoeveel
heid van een onzuivere stof worden geisoleerd die volgens analyse 
en protonmagnetisch resonantiespectrum waarschijnlijk groten
deels moet bestaan uit N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-1,4-diamino-
2, 5-dimethoxybenzeen-mono-methiodide. 

ScHILL128 heeft geprobeerd de N-arylbindingen van het pro
catenaan 98teverbreken; demodelstof N,N' :N,N'-bis(decamethyl
een)-1,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen 57d reageert volgens deze 
auteur ,,unter milden Bedingungen" niet met methyljodide, terwijl 
bij langdurig (70 uur) verhitten op 90° volledige omalkylering tot 
N,N,N',N'-tetramethyl-l,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen-bis-meth
iodide optrad. 
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Uit de hterat:uur blij:kt dat veFscheidene tertiafre amiinen niet 
met klassieke alkyleringsmiddelen (alkylhafogeniden en dialkyI
sulfaten )165 reageren, of, onder drastische omstandigheden, anomale 
producten g~ven166 • 

In dialkylarylaminen bemoeilijken of verhinderen167•16S ortho
substituenten dikwijls de reactie met alkyleringsmiddelen. De in
vloed van ortho.-substituenten op de sne1heid Valili de reactie tussen 
dialkylarylaminen en methyljodide in methanol als oplosmiddel is 
onderzocht door EVANS, WATSON en. WILLIAMS169. Uit hun experi
menten. volgt dat de meeste substituenten. op de ortho-pla:ats, waar
onder de methylgroep, de reactiesnelheid verlagen; de m.ethoxy
groep vergroot deze daarentegen. De verlaging van de reactiesnelL 
heid door een o-methylgroep is door verschillende auteurs169;179 toege
schreven aan intramoleculaire chelaatvorming imssen het. stikstof
atoom. en de CH3~groep. 

Een van derndenen waarom wij de synthese met d.e diansaverbinding, N,N' :N,N'
bis(fiecamethyleenkl,4-diamino-2,5-dibr;oombenzeen ~5'7b)i niet hebben voortgezet 
is; dat bij, vervanging van de broomatomen do011 groepen -GCH2}nZ,, in het laa•tste 
stadium van de syn these zoals uithet voorgaarrde blij~ •. d.e. voz;ming van. q(ll;acternaire 
zouten z.ekie!T uiet zal gelukken. 

Het is ons niet duidelijk waarom het procatenaal'll 98 eru de model
stoffen 57c en 57'd niet kunnen worden omgezet in bis-g_uaternaire 
zouten,, terwij1 van. de. eenvoudige modelstof N,N,N',N':..tetraethyl
l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c)i gemakkelijk fuis-quater'" 
naire zouten konden worden verkregen. Uit molecuuhnodellen 
bliJkt dat bovengenoemde. mislukkingen niet kunnen worden toe
g€schreven aan sterisch€ hinderi om: de st:i:kstofat0m:en (zie fig. 
4.1-4.4). 

4'.6. Experimenteel gedeelte 

Voor opme:rkingen· van algemene,aard' wordt verwezen naar· § 2'.4' en 3:8.1. 
Dimethylsulfoxitle (!DMSO; Fluka) werd gedroogd met ca!ci"umh;ydride en daarna 

van calciumhydride gedestilleerd in vacuo'; kp 75.5-76:0°/14 mm, n;• l.4792 
(lit. 671 : kp 85-87°/25 mm, n;1 l.4787). 

4t6,l. S¥NTHESE VAN MOI'.>ELST0FFEN EN ETHERSPLITS!NGEN 

N,N-Didhyl-2,5,dietho%yaniline. 

In een Carius-buis wercl'-11.48' g· (75.a m.mol) 2,5-dii:nethoxyaniline (smp 78.5-80'.0'; 
Fluka) met 58.0 g (0.53 mol) ethylbromide en 21.0 g (0.53 mol)' natriumhyd'roxide; 
opgelbst in 50 ml waiter,, i:rc een stikstofatmosfeer onder schudden verwa:i;md op 
125-135° gedurende 18 uur. Na afkoelen werd het.reactiemeng,sel hehanddd met 



80 ml IN natriumhydroxideoplossing en daarna tweemaal uitgeschud met 75 ml 
ether. De 'etherische oplossing werd gewassen met water (driemaal 50 ml), gedroogd 
met kaliumcarbonaat, waarna de ether werd afgedestilleerd. Het residu werd in 
vacuo gedestilleerd, waarbij 13.77 g (88 %) N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline 
werd verkregen als bijna kleurloze olie met kp 137-138°/13 mm, n:,0 1.5283. Voor 
de bepaling van analyses en spectra werd nogmaals in vacuo gedestilleerd, waarbij 
kleurloze olie destilleerde (kp 138°/13 mm, n~0 l.5284). De verbinding wordt zeer 
langzaam aan de lucht geoxideerd. 

IR spectrum (vloeistoffilm): geen absorptie in het gebied van de N-H rekvibratie. 
UV spectrum (Beckman; 96-proc. ethanol): maxima bij 215 mµ (log s 4.25 en 
295 mµ (loge 3.68) en een schouder bij ongeveer 255 mµ. PMR spectrum (20-proc. 
oplossing in tetrachloorkoolstof): multiplet T 3.30-3.85 (aromaatprotonen), 
singulets -c 6.31 en 6.36 (OCH3 ), quadruplet -c 6.91 (NCH2CH3 ), triplet ?: 8.9 
(CH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: 
C,2H 1,N02 (209.29) 

gev. C 68.9, 69.0; 
ber. C 68.86; 

N,N-Diethyl-2, 5-dihydroxyaniline 

H 9.1, 9.3; 
H 9.15; 

N 6.6, 6.6 
N 6.69 

Bij een oplossing van 2.40 g (ll.5 m.mol) N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline in 
80 ml zuiver benzeen werd onder stikstof een oplossing van 4.00 ml (10.6 g, 42 m.mol) 
boriumtribromide in 20 ml benzeen gevoegd, waarbij de temperatuur steeg tot 
40°. Na 3 uur koken onder terugvloeiing in een stikstofatmosfeer, waarbij een geel 
neerslag ontstond, werd het reactiemengsel in vacuo ingedampt. Om resten borium
tribromide te verwijderen werd 15 ml benzeen toegevoegd en daarna weer in vacuo 
afgedestilleerd. Het groene residu werd opgelost in 150 ml water en 40 ml ether. 
De waterlaag werd gewassen met 25 ml ether, waarna kaliumacetaat werd toege
voegd tot de pH 6 was. De troebele oplossing werd tweemaal uitgeschud met 15 ml 
ether en tweemaal met 15 ml dichloormethaan. De organische oplossingen werden 
samengevoegd, gedroogd met magnesiumsulfaat en daarna in vacuo ingedampt. 
Het residu (1.05 g donkere olie, hoofdzakelijk bestaande uit N,N-diethyl-2,5-
dihydroxyaniline) werd voor andere experimenten gebruikt. 

De waterige oplossing (pH 6) werd met 2N kaliumhydroxideoplossing op pH 7.5 
gebracht en daarna uitgeschud met 15 ml dichloormethaan en driemaal met 25 ml 
ether. Deze organische oplossingen werden samen, na drogen met magnesium
sulfaat, in vacuo drooggedampt. Het residu (887 mg lichtpaarse vaste stof) werd 
onder stikstof omgekristalliseerd uit een mengsel van 30 ml benzeen en 150 ml 
petroleumether (kp 60-80°), waarbij de oplossing werd afgekoeld tot -5°. Ver
kregen werd 748 mg bijna witte stof met smeltpunt (onder stikstof) 88-90.0°. 
Voor de bepaling van analyses en spectra werd het product gezuiverd door twee 
gefractioneerde sublimaties bij 60-70°/0.l mm, waarbij N,N-diethyl-2,5-dihydroxy
aniline als witte stof werd geisoleerd; smeltpunt (onder stikstof) 89.4--90.2°. De 
verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in chloroform en ethanol, 
minder in benzeen en water en slecht in petroleumether. Aan de lucht treedt lang
zame oxidatie op. 

IR spectrum (0.45 mol. oplossing in dichloormethaan): o.a. een scherpe band bij 
3585 cm-1 (vrije 0-H) en een brede band bij 3340 cm-1 (geassocieerde 0-H). 
UV spectrum (Beckman; cyclohexaan): maximum bij 297 mµ (loge 3.71) en een 
schouder bij 255 mµ. PMR spectrum (20-proc. oplossing in deuterochloroform): 
multiplet?: 3.1-3.6 (arom. protonen en OH), quadruplet?: 7.16 (NCH2CH3 ), triplet 
• 9.10 (NCH2CH3, J 7 cps). 

Analyse: 
C10H16N02 (181.24) 

88 

gev. C 66.4, 66.4; 
ber. C 66.27; 

H 8.3, 8.3; 
H 8.34; 

N 7.8, 7.8 
N 7.73 



N,N,N',N'-Tetraethyl-1,4-diamino-2,5-dimethozybenzeen (86c) 

In een Carius-buis werd 7.23 g (30.0 m.mol) l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen
bis-waterstofchloride (§ 2.4) met 24.0 g (0.220 mol) ethylbromide en 10.8 g (0.270 
mol) natriumhydroxide, opgelost in 30 ml water, in een stikstofatmosfeer antler 
schudden verwarmd op 125-135° gedurende 18 uur. Na afkoelen werd bij het 
reactiemengsel 150 ml 0.2 N natriumhydroxideoplossing en 150 ml ether gevoegd. 
De waterlaag werd driemaal uitgeschud met 75 ml ether. Aile etherische oplossingen 
werden samen gewassen met water (tweemaal 50 ml), gedroogd met kaliumcar
bonaat, waarna de ether werd afgedestilleerd. Vacuiimdestillatie van het residu 
gaf 7.65 g kleurloze olie met kp 97.5-98.5°/0.2 mm, n~0 1.5208. Het IR spectrum 
(Infracord) vertoonde geen absorptie bij 3500-3100 cm-1 ; uit een analyse bleek 
dat de olie, die bij staan geheel vast werd, nag niet zuiver was. Door twee kristal
lisaties antler stikstof uit een mengsel van 30 ml petroleumether (kp 40-60°) en 5 ml 
absolute ethanol (de oplossingen werden tot -40° afgekoeld) werd 6.02 g (71 %) 
N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c) als witte stof met 
smp 30.4-32.2° verkregen. De vaste stof, die aan de lucht vrijwel niet wordt ge
oxideerd, is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte organische 
oplosmiddelen. 

UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 215 mµ (logs 4.30), 265 mµ (logs 3.96) 
en 306 mµ (logs 3.78). 

Analyse: 
C10H 28N 20 2 (280.42) 

gev. C 68.8, 68.8; 
ber. C 68.53; 

H 10.2, 10.2; 
H 10.06; 

N 10.1, 10.1 
N 9.99 

Alkylering van l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-waterstofchloride met over
maat diethylsulfaat in natriumhydroxideoplossing bij 25-30° gaf een bijna kleur
loze olie met kp 100-101°/0.25 mm; het IR spectrum is identiek met dat van zuiver 
N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c). De opbrengst be
droeg 66 %· 

Een bereiding van 86c door 0-alkylering van N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-
2,5-dihydroxybenzeen is weergegeven in § 4.6.2. 

N,N,N',N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dihydrozybenzeen ( 86e) 

a. Ethersplitsing van N, N, N', N' -tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dime-
thoxybenzeen (86c) met boriumtribromide 

Aan een oplossing van 1.133 g (4.04 m.mol) 86c in 35 ml zuiver benzeen werd onder 
stikstof toegevoegd 2.00 ml (5.3 g, 21 m.mol) boriumtribromide, opgelost in 5 ml 
benzeen. De lichtgroene oplossing werd in een stikstofatmosfeer 3 uur gekookt antler 
terugvloeiing, waarbij de kleur langzaam gee! werd en een vaste stof neersloeg. 
Na afkoelen tot kamertemperatuur werd het reactiemengsel bij dezelfde temperatuur 
in vacuo zo ver mogelijk ingedampt; bij het residu werd 10 ml benzeen gevoegd en 
daarna weer (samen met resten boriumtribromide) in vacuo verwijderd. De achter
gebleven vaste stof werd opgelost in 150 ml water; deze oplossing werd tweemaal 
gewassen met 25 ml ether en daama behandeld met kaliumacetaat tot de pH 6 
was. Nadat een kleine hoeveelheid Na2S20 4 was toegevoegd, werd de oplossing 
viermaal uitgeschud met 15 ml dichloormethaan. Met 2N kaliumhydroxideoplossing 
werd de waterlaag zwak alkalisch gemaakt (pH 8-8.5) en werd opnieuw uitgeschud 
met dichloormethaan (tweemaal 15 ml). Aile dichloormethaanextracten werden 
samen gedroogd met magnesiumsulfaat, waarnahetoplosmiddel werd afgedestilleerd. 
Het residu (812 mg rode stof) werd tweemaal omgekristalliseerd (antler stikstof) 
uit 12 ml absolute ethanol en daama uit 35 ml petroleumether (kp 60-80°), waarbij 
de oplossingen tot -5° werden afgekoeld. Verkregen werd 588 mg (58 %) N,N,N', 
N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) als witte stof met smp 
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138.5-140.0°. De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in chloroform 
en 2N zoutzuur, minder goed in benzeen, tetrachloorkoolstof en 2N kaliumhydroxide, 
slecht in petroleumether, aceton en methanol. In vaste toestand treedt aan de 
lucht slechts zeer langzame oxidatie op. 

UV spectrum (Beckman; cyclohexaan): maximum bij 305 mµ (log s 3.87). 
PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): multiplet r 3.09 (OH), 
singulet r 3.26 (arom. protonen), quadruplet T 7.12 (NCH2CH3), triplet T 9.06 
(NCH2CH3, J 7 cps); zie eveneens pag. 91. -

Analyse: gev. C 66.8, 67.0; H 9.6, 9.7; 
C14H 24N,02 (252.36) ber. C 66.63; H 9.58; 

N 10.9, 11.0 
N 11.10 

N, N, N', N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dihydroxybenzeen-bis-wa ter
stofchloride werd bereid door een oplossing van waterstofchloride in absolute 
ether (5 ml; 25 gewichtsproc.) te voegen bij een suspensie van 1.000 g (3.96 m.mol) 
86e in 10 ml ether. Na 4 dagen staan bij kamertemperatuur werd de vaste stof 
afgezogen, gewassen met 45 ml ether en omgekristalliseerd uit een mengsel van 20 ml 
absolute ethanol en 10 ml dichloormethaan. Na wassen met 30 ml ether en drogen 
werd l.226 g (95 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen-bis
waterstofchloride verkregen als witte stof met smp 264° (onder ontleding). 

Analyse: 
C14H 26Cl2N ,02 (325.29) 

gev. Cl 21.9, 22.0; 
ber. Cl 21.80; 

N 8.5, 8.7 
N 8.61 

b. Etherspli tsing van N ,N, N' ,N' -tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimetho-
xybenzeen (86c) met waterstofjodideoplossing 

Een oplossing van 370 mg (l.32 m.mol) 86c in 2.0 ml 57-proc. waterstofjodide
oplossing (gedestilleerd van rode fosfor) werd 2 uur gekookt onder terugvloei
ing in een stikstofatmosfeer, waarbij witte kristallen ontstonden. Na afkoelen tot 
kamertemperatuur werd 50 ml water en enkele mg Na2S20 3 toegevoegd. De hierbij 
ontstane kleurloze oplossing werd tweemaal gewassen met 15 ml ether en daarna 
zwak alkalisch gemaakt met een kaliumcarbonaatoplossing (tot pH 9-10), waarbij 
een witte stof neersloeg. Deze werd afgezogen, gewassen met 20 ml water en ge
droogd. Verkregen werd 302 mg (91 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-
dihydroxybenzeen (86e) als witte stof met smp 138.0-139.4°. Een mengsmeltpunt 
met het product 86e verkregen bij het experiment beschreven onder a, vertoonde 
geen depressie. 

N,N,N',N'-Tetraethyl-1,4-diamino-2,5-benzochinon 

Deze verbinding werd bereid analoog aan een voorschrift van GRINEV et al.171 

voor de synthese van andere tetra-alkyl-l,4-diamino-2,5-benzochinonen. 
Een oplossing van 33.0 g (0.300 mol) hydrochinon in 0.60 1 methanol werd onder 

roeren in l uur gedruppeld bij 60.0 g (0.300 mol) koper(II)acetaat-monohydraat 
en 110 g (1.50 mol) diethylamine, samen opgelost in 0.90 liter methanol. Tijdens het 
toevoegen werd de temperatuur door koeling tussen 14 en 16° gehouden, terwijl 
een luchtstroom door het reactiemengsel werd geleid. Daarna werd onder roeren 
bij dezelfde temperatuur nog 1.5 uur lucht doorgeleid. De paarsrode suspensie werd 
2 dagen bij -20° bewaard, de vaste stof afgezogen (voor opwerken van het filtraat 
zie onder) en continu geextraheerd in een extractieapparaat met 0. 7 5 1 methanol. 
Dit extract werd ingedampt tot 0.451 en afgekoeld tot 0°. De ontstane kristallen 
werden afgezogen en bij 0° gewassen met 50 ml methanol. Verkregen werd 30.8 g 
roodbruine stof met smp 112.0-113.5°. Het oorspronkelijke filtraat werd ingedampt 
tot 0.50 liter en afgekoeld tot 0°. Het roodbruine neerslag werd afgezogen en bij 0° 
gewassen met 50 ml methanol en gedroogd. Deze portie (26.6 g) had een smelt-
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traject van 110.5-113.0°. De totale opbrengst aan N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-
diamino-2,5-benzochinon bedroeg 57.4 g (77 %). Voor de opname van spectra 
werd de zuiverste fractie omgekristalliseerd uit petroleumether (kp 60-80°; l g uit 
50 ml); de roodbruine kristallen smolten bij 112.0-112.7° (lit. 126 : smp 112-114°, 
opbrengst 44 %). De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in benzeen, 
tetrachloorkoolstof en chloroform, minder in ethanol, methanol en ether, slecht in 
petroleumether en onoplosbaar in 2N zoutzuur. 

IR spectrum (Infracord; Nujol): o.a. een matig sterke absorptie bij 1630 cm-1 

(C=O) en een sterke bij 1560 cm-1 (C=C). UV spectrum 96-proc. ethanol): maxima 
bij 225 mµ (logs 4.40 en 371 mµ (logs 4.38). PMR spectrum (10-proc. oplossing in 
tetrachloorkoolstof): singulet 7: 4. 78 (protonen aan de benzochinonring), quadruplet 
7: 6.51 (NCH2CH3), triplet 7: 8.78 (NCH2CHa, J 7 cps). Zie voor spectra van amino
chinonen ook ref. 127 en 184. 

N,N,N',N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen ( 86e) door reductie van 
N,N,N',N' -tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-benzochinon 

Een mengsel van 20.0 g (80 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-ben
zochinon, 20.0 g (95 m.mol) Na2S20 4 .2H20, 120 ml benzeen, 55 ml ether en 200 ml 
IN natriumhydroxideoplossing werd gedurende 6 uur krachtig geschud (onder 
stikstof). De kleur veranderde hierbij van rood naar geel. Het reactiemengsel werd 
met 2N zoutzuur geneutraliseerd en de organische oplosmiddelen in vacuo afge
destilleerd. Na afkoelen tot 5° werd het ontstane neerslag afgezogen, gewassen met 
50 ml water, gedroogd en tweemaal omgekristalliseerd (onder stikstof) uit een 
mengsel van 250 ml petroleumether (kp 80-100°) en 35 ml absolute ethanol (de 
oplossingen werden afgekoeld tot -10°). Verkregen werd 18.21 g (90 %) N,N,N',N'
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) als vrijwel witte stof met smp 
137.5-139.5°. Een geheel wit product, met smp 139.0-139.6° werd ge1soleerd na een 
derde kristallisatie uit een mengsel van petroleumether en ethanol. Dit werd ge
bruikt voor analyses en opname van spectra. Een mengsmeltpunt met de stof, 
verkregen volgens a (pag. 89), vertoonde geen depressie. 

De IR spectra van een 0.20 mol. oplossing en een 0.020 mol. oplossing in tetra
chloorkoolstof zijn identiek. In het gebied van de OH rekvibraties komt alleen een 
vrij brede band voor bij 3350 cm-1. Dit wijst op de vorming van intramoleculaire 
waterstofbruggen tussen OH- en diethylaminogroepen. Het IR spectrum van een 
KBr plaatje vertoont in bovengenoemd gebied absorpties bij 3415 en 3330 cm-1. 
UV spectrum (cyclohexaan): maximum bij 306 mµ (log s 3.87). PMR spectrum 
(8-proc. oplossing in deuterochloroform): singulet 7: 3.26 (arom. protonen), slecht 
opgesplitst multiplet 7: 3.43 (OH), quadruplet 7: 7.11 (NCH2CH3 ), triplet T 9.04 
(NCH2CHa, J 7 cps). 

N,N': N,N'-Bis (decamethyleen )-1, 4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen ( 57 e) 

De bereiding van deze verbinding door ethersplitsing van N,N': N,N'-bis (decame
thyleen)-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) met waterstofjodideoplossing 
werd uitgevoerd bij temperaturen varierend van 90-153°. Het beste resultaat werd 
als volgt verkregen. 

Waterstofjodideoplossing (57-proc.) werd gedestilleerd vanaf rode fosfor; kp 126°. 
Onder stikstof werd 70 ml van deze oplossing (68 g HI, 0.53 mol) samen met enkele 
mg rode fosfor gevoegd bij 5.85 g (13.15 m.mol) N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)
l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c). De suspensie werd onder roeren ver
warmd (24 uur 103-105°, daarna 12 uur 112-115°), waarbij eerst een vrijwel 
heldere oplossing ontstond en daarna geleidelijk vaste stof werd gevormd. Tijdens 
de reactie werd een langzame stikstofstroom overgeleid, om gevormd methyljodide 
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te verwijderen. Na afkoelen tot kamertemperatuur werd bij de gele suspensie een 
oplossing gevoegd van 53 g (0.53 mol) kaliumwaterstofcarbonaat in 0.25 liter water. 
De vloeistof werd m.b.v. stikstof door een glasfilter geperst, de vaste stof gewassen 
met tweemaal 50 ml water en gekookt met 50 ml methanol, waarbij een rode suspen
sie ontstond. Deze werd na afkoelen behandeld met 100 ml 1-proc. kaliumwater
stofcarbonaatoplossing, waarna de vloeistof werd verwijderd. De onopgeloste stof 
werd tweemaal gewassen met 50 ml water en vervolgens gekookt met 50 ml me
thanol. De suspensie werd afgekoeld tot -8°; de vloeistof werd verwijderd, de 
vaste stof gedroogd en daarna uitgetrokken met achtereenvolgens 75, 40 en 40 
ml kokende petroleumether (kp 60-80°), waarbij l.10 g rode teer niet oploste. De 
oplossingen in petroleumether werden samen in vacuo drooggedampt. Het residu 
(4.36 g lichtrode stof met een smelttraject van ongeveer 180-190°) werd om
gekristalliseerd uit een mengsel van 125 ml petroleumether (kp 60-80°) en 6 ml 
absolute ethanol, waarbij de oplossing langzaam werd afgekoeld tot -70°. De 
op deze wijze verkregen vaste stof werd tweemaal gekookt met 45 ml absolute 
ethanol; na afkoelen tot - 25° resp. - 5° werd de vloeistof verwijderd en de onop
geloste stof gedroogd. De opbrengst aan N,N': N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-
diamino-2,5-dihydroxybenzeen (57e) bedroeg 3.87 g (71 %); lichtrose stof met 
smp 197-199.5°. Voor de meeste 0-alkyleringen (zie 4.6.2) werd dit nog niet geheel 
zuivere product gebruikt. Door gefractioneerde sublimatie bij 170-180°/0.l mm 
(zie 3.8.l) werd 90-95 % hiervan verkregen als witte stof met smp 199.8-200.8°. 
Een veel slechter resultaat werd bereikt door het reactieproduct, na behandeling 
met kaliumwaterstofcarbonaatoplossing, zonder de aangegeven zuivering te 
sublimeren. De rode (organische) oplossingen, verkregen bij de isolering van 57e, 
bevatten waarschijnlijk N,N': N,N'-bis (decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-benzochi
non. Door deze oplossingen droog te dampen en te behandelen met Na2S20 4 (zie 
synthese van 86e, pag. 91), werd nog een kleine hoeveelheid dihydroxyverbinding 
57e verkregen. 

Omdat 57e, vooral in onzuivere toestand, in oplossing aan de lucht snel wordt ge
oxideerd, werden bij de bereiding alle oplosmiddelen eerst gekookt in een stikstof
stroom; bij alle handelingen bevond de stof zich in een stikstofatmosfeer. In vaste 
toestand in het danker is de stof aan de lucht stabiel. 

N,N' :N,N'-Bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen is bij ka
mertemperatuur goed oplosbaar in petroleumether, benzeen, ether, tetrachloor
koolstof, chloroform en weinig in methanol en ethanol. 

Het IR spectrum van een 0.22 mol. oplossing in tetrachloorkoolstof is identiek 
met het spectrum van een 0.022 mol. oplossing in hetzelfde oplosmiddel. In het 
gebied van de 0-H rekvibraties komt een vrij brede band voor bij 3340 cm-1 . 

Deze gegevens zijn in overeenstemming met het voorkomen van intramoleculaire 
waterstofbruggen tussen de OH-groepen en de N-atomen. 

UV spectrum (cyclohexaan): maximum bij 309 mµ (logs 3.82). PMR spectrum 
(20-proc. oplossing in deuterochloroform): singulets r 3.13 en 3.23 (arom. protonen 
en OH), multipletr ('.) 6.8-7.5 (NCH2 ), breed signaal r 8.4-9.3 (resterende protonen) 
met een grate scherpe piek bij r 8. 95; het maximum bij de hoogste veldsterkte ligt bij 
T 9.14. 

Analyse: 
C26H 44N.02 (416.65) 

gev. C 74.9, 74.9; 
ber. C 74.94; 

H 10.7, 10.8; 
H 10.64; 

N 6.7, 6.9 
N 6.72 

De verbreking van de O-CH3 bindingen van 57c met andere reagentia werd als 
volgt onderzocht: 

1. Koken van een oplossing van 57c in een mengsel van boriumtribromide en 
benzeen gedurende 3 uur. Na opwerken van het reactiemengsel en zuivering van 
het ruwe product door chromatografie en omkristallisatie uit petroleumether 
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kregen we rode halogeenbevattende blaadjes met smp 99-104° (smeltpuntsmi
croscoop). IR spectrum (Infracord; Nujol): o.a. een scherpe piek bij ongeveer 
3300 cm-1 . UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 323 mµ (Et ~'hi 530) en 336 mµ 
(Etbffi 585). 

Analyse: 
C26H 44N ,02 ( 416.65) 

gev. C 54.6, 55.0; 
ber. C 74.94; 

Deze stof werd niet nader onderzocht. 

H 7.8, 7.9; 
H 10.64; 

N 4.9, 5.0 
N 6.72 

2. Koken van een oplossing van 39 mg 57c in een mengsel van 5 ml 48-proc. wa
terstofbromideoplossing en 8 ml ijsazijn gedurende 7 uur. Bij het opwerken van het 
reactiemengsel werd het grootste deel van de uitgangsstof teruggewonnen. 

3. Verwarmen met zwavelzuur (concentratie varierend van 70-100 % en tem
peraturen tussen 85 en 105). Verbinding 57c kon vrijwel kwantitatief warden terug
gewonnen. 

4. Verwarmen met zwavelzuur-zwaveltrioxidemengsels (2- en 10-proc. S03 ) 

bij resp. 60° en 105°. In het laatste geval werd naast onzuiver 57c teer verkregen. 

4.6.2. 0-ALKYLERINGEN EN SYNTHESE VAN N,N,N',N'-TETRAETHYL-
l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN 

Alle alkyleringen en kristallisaties werden onder droge stikstof uitgevoerd. V 66r 
de alkyleringen werd een l : l mengsel van natriumhydride en minerale olie (Fluka) 
driemaal gewassen met een 10-20-voudige hoeveelheid absolute ether of petroleum
ether (onder stikstof). 

0-ALKYLERINGENVANN,N,N',N'-TETRAETHYL-l,4-DIAMIN0-2,5-DIHYDROXYBENZEEN 

(86e) 

N,N,N',N' -tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen ( 86c) 

Aan 1.56 g (65 m.mol) natriumhydride werd achtereenvolgens toegevoegd 5.05 g 
(20.0 m.mol) N,N,N',N-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) en 60 
ml DMSO, waarbij door koelen de temperatuur tussen 20 en 25° werd gehouden. 
Onder gasontwikkeling kleurde de massa zich lichtbruin. Na 10 minuten roeren 
werd bij de ontstane suspensie een oplossing gevoegd van 7.8 g (55 m.mol) methyl
jodide in 50 ml DMSO. Het mengsel werd 2 uur geroerd bij 25-28° afgekoeld tot 
15° waarna 250 ml water werd toegedruppeld. Degele suspensie werd driemaal uit
geschud met 50 ml ether; deze extracten werden samen tweemaal gewassen met 
20 ml water, gedroogd met natriumsulfaat, waarna de ether in vacuo werd afge
dampt. Het residu (5.07 g gele olie) werd gechromatografeerd over 152 g aluminium
oxide (activiteit II-III; zuil 41 X 2.4 cm). Elutie met petroleumether (kp 60-80°)
benzeenmengsels gaf 4.90 g enigszins gele, vaste stof. Door omkristallisatie uit een 
mengsel van 25 ml petroleumether en 3 ml absolute ethanol, waarbij de oplossing 
werd afgekoeld tot -60°, werd 3.90 g (70 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-
2,5-dimethoxybenzeen (86c) als vrijwel witte stof verkregen met smp 29.5-31.0°. 
Voor de analyses en spectra werd dit product omgekristalliseerd uit 20 ml petroleum
ether (kp 40-60°), waarbij 3.67 g witte stof werd geYsoleerd (smeltpunt niet ver
anderd). Een mengsmeltpunt met de stof, beschreven op pag 89, vertoonde geen 
depressie. 

De IR spectra (vloeistoffilm) zijn identiek. UV spectrum (cyclohexaan): maxima 
bij 216 mµ (logs 4.28), 265 mµ (loge 3.96) en 305 mµ (log e 3. 78). PMR spectrum 
(15-proc. oplossing in tetrachloorkoolstof): singulet r 3.58 (arom. protonen), 
singulet T 6.26 (OCH3), quadruplet r 6.95 (NCH2CH3 ), triplet r 9.00 (NCH2CHa, 
J 7 cps). 

Analyse: 
C16H 28N,02 (280.42) 

gev. C 68.5, 68.5; 
ber. C 68.53; 

H 10.1, 10.2; 
H 10.06; 

N 9.8, 10.3 
N 9.99 
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N,N,N',N'-Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-diethoxybenzeen 

Bij 0.36 g (15 m.mol) natriumhydride werd gevoegd 1.010 g (4.00 m.mol) N,N,N',N'
tetraethyl-L4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e), daarna 20 ml DMSO, waarbij 
gasontwikkeling en bruinkleuring optrad en de temperatuur steeg tot 31°. De 
suspensie werd 10 minuten geroerd bij dezelfde temperatuur, waarna een oplossing 
van 1.09 g (10.0 m.mol) ethylbromide in 15 ml DMSO werd toegevoegd. Na 6 uur 
roeren bij 31-35° en een nacht staan bij kamertemperatuur, werd aan het, nu groene 
reactiemengsel 125 ml water en 50 ml ether toegevoegd. De waterlaag werd uit
geschud met 50 ml ether. De etherische oplossingen werden samengevoegd en drie
maal geschud met 20 ml 2N zoutzuur. De zure waterlagen werden zwak alkalisch 
(pH 8) gemaakt en weer uitgetrokken met ether (driemaal 20 ml). Deze etherische 
oplossingen werden gewassen met water, gedroogd met magnesiumsulfaat, waarna 
de ether in vacuo werd afgedestilleerd. Het residu (1.19 g bruine olie) werd ge
chromatografeerd over 33 g aluminiumoxide (activiteit II-III; zuil 27 X 1.4 cm). 
Elutie met petroleumether (kp 60-80°)-benzeenmengsels gaf 1.099 g lichtgele olie, 
die na toevoeging van 5 ml ethanol en 2 ml methanol werd afgekoeld tot -55°, 
waarbij kristallijne stof ontstond. Deze werd bij dezelfde temperatuur gewassen 
met l ml ethanol, omgekristalliseerd uit 2 ml methanol (de oplossing werd afge
koeld tot -40°) engedroogd bij 0°/0.1 mm. Verkregen werd 295 mg (24 %) N,N,N',N'
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen als witte stof met een smeltpunt 
van ongeveer 15°). TLC [aluminiumoxide; loopvloeistof ether-petroleumether 
(kp 40-60°) 3: l] gaf een vlek. De verbinding is bij kamertemperatuur goed op
losbaar in de meest gebruikte organische oplosmiddelen. Uit de moederlogen werd 
na verwijdering van de oplosmiddelen een olie gei:soleerd die volgens TLC uit 
vrijwel zuiver N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-diethoxybenzeen bestaat. 

UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 216 mµ (logs 4.29), 264 mµ (logs 
3.95) en 305 mµ (logs 3.74). PMR spectrum (15-proc. oplossing in deuterochloro
form): singulet T 3.49 (arom. protonen), quadruplet r 5.99 (OCH2CH3), quadruplet 
T 6.90 (NCH2CH3), triplet r 8.63 (OCH2CHa), triplet r 8.99 (NCH2CH3); J 7 cps). 

Analyse: gev. C 69.5, 69.5; H 10.4, 10.6; N 9.1, 9.2 
C18H 32N.02 (308.47) ber. C 70.09; H 10.46; N 9.08 

N,N,N',N'-Tetraethyl-1,4-diamino-2,5-bis(lO-broomdecyloxy)benzeen (88a) 

Bij 0.29 g (12 m.mol) natriumhydride werd achtereenvolgens gevoegd 1.010 g 
(40.0 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) en 
15 ml DMSO. Het bruine mengsel werd 15 minuten geroerd bij 26°, waarna bij 15° 
in eenmaal een oplossing werd toegevoegd van 12.0 g (40 m.mol) 1,10-dibroom
decaan in 22 ml DMSO. Na 1 uur roeren bij 21-24° werd aan het tot 15° afgekoelde 
mengsel 150 ml water toegevoegd (de temperatuur steeg tot 34°) en uitgeschud met 
70 ml petroleumether (kp 60-80°); het lichtrode extract werd driemaal gewassen 
met 25 ml water. Bij toevoeging van 10 ml 6N zoutzuur aan de petroleumether
oplossing scheidde zich een stroperige vloeistof af. De petroleumetherlaag werd twee
maal uitgeschud met 10 ml 2N zoutzuur en tweemaal met 25 ml water. Deze 
extracten werden bij de stroperige vloeistof gevoegd, die hierbij langzaam vast 
werd. De kristallen werden afgezogen, achtereenvolgens gewassen met 25 ml 2N 
zoutzuur, 25 ml water, 50 ml petroleumether en gedroogd. Verkregen werd 2.33 g 
lichtrose stof met smp 84--87.5° (de organische oplossingen bevatten de overmaat 
1,10-dibroomdecaan). Het zoutzure zout werd opgelost in 20 ml 96-proc. ethanol 
en de oplossing behandeld met 12 ml 0.5N kaliumhydroxideoplossing (onder stik
stof). Bij -10° werd hieraan onder roeren langzaam 30 ml water toegevoegd, waar
bij een vaste stof neersloeg; deze werd afgezogen, gewassen met 25 ml water, met 
10 ml methanol-watermengsel (1: l) en gedroogd. Verkregen werd 2.00 g witte 
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stof met een smelttraject van 34-38°. Het IR spectrum vertoonde geen 0-H 
absorptie; behalve het smeltpunt gaf ook TLC [silicagel; loopvloeistof petroleum
ether (kp 60-80°)-ether 1: l] aan dat de stof nog onzuiver was. Kristallisatie uit 
methanol veranderde het smelttraject vrijwel niet. Het product kon worden ge
zuiverd door chromatografie over 62 g aluminiumoxide (zuil 49 X 1.2 cm). Elutie 
met petroleumether-ethermengsels gaf 1.76 g (64 %) 88a als witte stof met smp 
39.5-41.0°. Kristallisatie uit een l: l mengsel van ether en methanol gaf een product 
met smp 40. 7-41.5°; TLC (zie boven) gaf nu slechts een vlek. Dit product werd 
gebruikt voor de analyse en opname van de spectra. De stof, die in vaste toestand 
aan de lucht zeer lang houdbaar is, lost bij kamertemperatuur in de meest gebruikte 
organische oplosmiddelen, behalve methanol, goed op. 

UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 214 mµ (logs 4.38), 263 mµ (logs 3.98) 
en 305 mµ (log s 3.80). PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singulet Y 3.49 (aromaatprotonen), triplet y 6.08 (OCH2CH2), triplet Y 6.61 (BrCH2 
CH2, J 6.5 cps) gedeeltelijk samenvallend met een quadruplet Y 6.89 (NCH2CH3), 

triplet y 8.98 (NCH2CH,, J 7 cps), breed signaal y 8.0-8.8 (resterende protonen) 
met daarop een scherpe piek bij y 8.67. 

Analyse: 
C34H 62Br2N 20 2 (690. 72) 

gev. C 59.3, 59.4; 
ber. C 59.12; 
gev. N 3.9, 4.0 
ber. N 4.06 

H 9.0, 9.2; 
H 9.05; 

Br 22.8, 22.9; 
Br 23.14; 

N,N,N',N'-Tetraethyl-1,4-diamino-2,5-bis ( 8-ethoxycarbonyl-octyloxy )benzeen ( 88b) 

a. 8-Broom-l-octaancarbonzure ethylester 
Door middel van een Hunsdiecker172 reactie werd het zilverzout van mono-ethyl
sebai,:aat (bereid volgens een methode van LtiTTRINGHAUs en ScHADE173 omgezet 
in 8-broom-1-octaancarbonzure ethylester. De bereiding van het zilverzout kon 
echter worden vermeden door de werkwijze van CRISTOL en FIRTH174 te volgen, 
waarbij tevens een hogere opbrengst werd bereikt dan bij de normale reactie volgens 
Hunsdiecker. De bereiding werd als volgt uitgevoerd. 

Bij uitsluiting van licht werd 16.0 g (0.100 mo!) broom, opgelost in 20 ml te
trachloorkoolstof, onder roeren in 45 minuten gedruppeld bij een suspensie van 
16.5 g (0.076 mol) kwik(II)oxide in een oplossing van 23.0 g (0.100 mol) mono
ethylsebai,:aat in 120 ml tetrachloorkoolstof. Tijdens het toevoegen, en nog 30 
minuten daarna, werd gekookt onder terugvloeiing, waarbij het condensaat door 
een huls met natriumsulfaat in het reactievat terugliep, zodat het gevormde water 
steeds werd gebonden. Na afkoelen tot kamertemperatuur werd de vaste stof af
gezogen en gewassen met 100 ml tetrachloorkoolstof. Het filtraat werd in vacuo 
ingedampt en de resterende gele olie behandeld met 150 ml petroleumether (kp 
40-60°), waarbij slechts een deel van de olie oploste. Na een nacht was het onopge
loste dee! vast geworden; dit werd afgezogen en gewassen met 75 ml petroleum
ether. Het filtraat werd behandeld met waterstofsulfide en het hierbij ontstane 
neerslag, na toevoeging van ,,Hyflo-Super-Cel", afgefiltreerd. Destillatie van het 
filtraat door een Vigreux-opzet (IO cm) gaf 18.l g (68 %) 8-broom-l-octaancar
bonzure ethylester als kleurloze olie met kooktraject 90-96°/0.3 mm. Volgens een 
gaschromatogram (immobiele fase: siliconrubber op chromosorb, kolomtemperatuur 
17 5°, katharometer) bevatte de stof nog ongeveer I % verontreiniging. Fractio
nering door een Vigreux-opzet (10 theoretische schotels, refluxverhouding I: 20) 
gaf de zuivere stof met kp 83-84°/0.25 mm en n~0 1.4610 (lit.: kp 116-120°/0.5 
mm188, n~0 l.46I01•9J. 

Later bleek dat voor de 0-alkyleringen even goed bovengenoemd, iets onzuiver 
8-broom-1-octaancarbonzure ethylester kan worden gebruikt. 
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b. N, N ,N', N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-bis ( 8-ethoxycarbonyl-

octyloxy) benzeen (88b) 

Bij een mengsel van 2.16 g (90 m.mol) natriumhydride en 9.06 g (35.9 m.mol) 
N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) werd 100 ml DMSO 
gevoegd. De temperatuur steeg hierbij tot 35°, terwijl gasontwikkeling optrad. 
Na 1.5 uur roeren bij 16-18° werd de lichtbruine suspensie afgekoeld tot 12°, 
waarna een oplossing van 39.4 g (149 m.mol) 8-broom-l-octaancarbonzure ethyl
ester in 80 ml DMSO in een keer werd toegevoegd. Het mengsel werd een uur 
geroerd bij 18-20°, afgekoeld in ijs, waarna 150 ml water langzaam werd toegevoegd. 
De rode emulsie werd uitgeschud met 75 ml ether, de waterlaag geneutraliseerd met 
ijsazijn en daarna tweemaal uitgeschud met 50 ml ether. De etherische oplossingen 
werden samen achtereenvolgens gewassen met 25 ml 5-proc. kaliumwaterstofcarbo
naatoplossing, tweemaal met 50 ml water, met 50 ml verzadigde natriumchloride
oplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. Na filtratie werd onder roeren en 
koelen in ijs langzaam een oplossing van 5.1 g (0.14 mol) waterstofchloride in 50 ml 
ether toegevoegd (onder stikstof). Het hierbij ontstane neerslag werd afgezogen, 
gewassen met 150 ml ether en gedroogd (de etherische oplossing bevat de overmaat 
8-broom-l-octaancarbonzure ethylester). Verkregen werd 20.9 g vrijwel witte stof 
met smelttraject 96-102°. Een suspensie van dit zout in 20 ml methanol en 50 ml 
water werd geneutraliseerd met 5-proc. kaliumwaterstofcarbonaatoplossing. Het ge
vormde amine werd opgenomen in ether (100 ml); de waterlaag nag tweemaal ge
schud met 50 ml ether en de etherische oplossingen samen gewassen met water en 
gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd afgedestilleerd en het residu achter
eenvolgens tweemaal omgekristalliseerd uit 80 ml petroleumether (kp 40-60°), 
tweemaal uit 100 ml methanol en gewassen met 50 ml methanol (de oplossingen 
werden afgekoeld tot -40°). De witte stof werd 3 uur gedroogd bij 20°/0.3 mm. 
Verkregen werd 15.0 g (67 %) 88b met smp 30. 7-31.8°. De verbinding is bij kamer
temperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte organische oplosmiddelen. 

IR spectrum (Infracord, 0.1 mm eel; oplossing in tetrachloorkoolstof): carbo
nylabsorptie bij 1735 cm-1 . UV spectrum (Beckman; cyclohexaan): maxima bij 
264 mµ (logs 3.96) en 305 mµ (logs 3.77). PMR spectrum (25-proc. oplossing in 
deuterochloroform): singulet T 3.47 (arom. protonen), quadruplet T 5.87 (C02CH2 
CH3 ), gedeeltelijk samenvallend met een triplet T 6.07 (OCH2CH2), quadruplet 
T 6.89 (NCH2CH3), multiplet T 7. 70 (CH2C02), breed signaal vanaf T ~ 8.1 eindigend 
in een scherpe piek bij T 8.63 die gedeeltelijk samenvalt met een triplet T 8.75 
(C02CH2CHa, J 7 cps) en een triplet T 8.98 (NCH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: 
CaaH64N,06 (620.92) 

gev. C 69. 7, 70.0; 
ber. C 69.63; 

H 10.5, 10.6; 
H 10.39; 

N 4.5, 4.5 
N 4.51 

N,N, N', N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-bis- (8-ethoxycarbonyl-octyl
oxy) benzeen-bis-wa terstofchloride werd in analysezuivere toestand ge
isoleerd door 829 mg ruw bis-waterstofchloride (zie boven) om te kristalliseren uit 
15 ml l: 2 mengsel van butanon en ether en daarna tweemaal uit 25 ml aceton
ethermengsel (I: 2), waaraan 0.1 ml 2N zoutzuur was toegevoegd. De oplossingen 
werden hierbij afgekoeld tot -25°. Verkregen werd 763 mg witte stof met smelt
traject 99.5-102.5°. 

IR spectrum (Infracord; Nujol) a.a. een absorptie bij 3375 cm-1 en1750 cm-1 (car
bonylband). 

Analyse: 
C36H 66Cl2N,06 (693.85) 

96 

gev. Cl 10.0, 10.1; 
ber. Cl 10.22; 

N 4.1, 4.3 
N 4.04 



N,N,N',N' -T etraethyl-1, 4-diamino-2, 5-bis-( l 0-cyaandecyloxy )benzeen ( 8 8d) 

a. 10-Broomdecylcyanide 

De bereiding van deze verbinding uit kaliumcyanide en 1,10-dibroomdecaan, 
volgens een voorschrift van SALMON-LEGAGNEUR c.s.176, gelukte niet. Wel werd 
10-broomdecylcyanide verkregen door dehydratatie van 10-broomdecaan-l-car
boxyamide met thionylchloride volgens GOLDBERG en KELLY176• 

9-Deceen-1-carbonzuur werd daartoe eerst omgezet in 10-broom-l-decaancarbon
zuur (opbrengst 66 %, smp 48.5-49.5°; lit. m: smp 49.25°) en dit zuur via het zuur
chloride en het amide in 10-broomdecylcyanide. De laatste verbinding werd ver
kregen als lichtgele olie (kp 140°/0.6 mm, n~0 1.4726) in een opbrengst van 83 %, 
berekend op 10-broom-l-decaancarbonzuur (lit176 : opbrengst 91 %, kp 158-164°/ 
4 mm, n~8 1.4738 178). Door gaschromatografie (immobiele fase: siliconrubber op 
chromosorb; lengte van de kolom 6 ft.; temperatuur 180°; katharometer) werd 
aangetoond dat nog een kleine hoeveelheid verontreiniging aanwezig is (ongeveer 
l %). Destillatie door een Vig:reux-opzet (lengte 45 cm) gaf het zuivere 10-broom
decylcyanide als een vrijwel kleurloze olie met kp 112°/0.l mm en n~0 1.4728. 

N, N, N', N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-bis ( l 0-cyaandecyloxy) ben
zeen (88d) 

Bij een mengsel van l.32 g (55 m.mol) natriumhydride en 5.05 g (20 m.mol) N,N, 
N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dihydroxybenzeen (86e) werd 130 ml DMSO 
gevoegd, waarbij gasontwikkeling optrad en de temperatuur steeg tot 32°. De 
licht geelbruine suspensie werd l uur geroerd bij 31-34°, afgekoeld tot 19°, waarna 
een oplossing van 14.8 g (60 m.mol) 10-broomdecylcyanide in 50 ml DMSO in een 
keer werd toegevoegd. Het mengsel werd I uur geroerd bij 23-26° en afgekoeld in ijs; 
vervolgens werd 150 ml water langzaam toegedruppeld. Onder gasontwikkeling 
veranderde de kleur van lichtbruin in paarsrood. Bij het mengsel, bestaande uit 
twee lagen, werd 100 ml ether gevoegd; de waterlaag werd tweemaal uitgeschud 
met 50 ml ether en na neutralisatie met azijnzuur nogmaals uitgeschud met 50 ml 
ether. De etherische oplossingen werden samengevoegd; na een nacht staan bij 
-25° werd deneergeslagen vaste stof afgefiltreerd. Deze (0.63 g, smelttraject 95-130°) 
bestond waarschijnlijk grotendeels uit 86e en het daaruit ontstane chinon. Het 
filtraat werd, na wassen met water (125 ml) en verzadigde natriumchlorideop
lossing (25 ml), gedroogd met magnesiumsulfaat en in vacuo ingedampt tot 0.20 
liter. Onder roeren en koelen in ijs werd hierbij 45 ml 1.4 mol. waterstofchloride
oplossing in absolute ether gedruppeld (onder stikstof). Het hierbij ontstane neer
slag werd afgezogen en gewassen met 100 ml ether. Bij behandeling met 115 ml 
dichloormethaan loste een deel van de vaste stof niet op; de onopgeloste stof 
(1.09 g) bleek bis-waterstofchloride van 86e te zijn. De oplossing werd geschud met 
een kaliumwaterstofcarbonaatoplossing, daarna met water, gedroogd met mag
nesiumsulfaat waarna het oplosmiddel in vacuo werd verwijderd. TLC van het 
residu (7.33 g gedeeltelijk vaste stof) vertoonde enkele vlekken. Het ruwe product 
kon worden gezuiverd door chromatografie over 71 g aluminiumoxide (zuil 35 X 1.8 
cm), waarbij werd geelueerd met petroleumether (kp 60-80°)-ethermengsels. 
Kristallisatie uit llO ml ether-petroleumether (kp 40-60°)-mengsel (1: 10) - de 
oplossing werd afgekoeld tot -50° - gaf daarna 5.73 g (49 %) 88c als witte stof 
met smp 22.5-23.3°. TLC (silicagel; loopmiddel ether) vertoonde nu slechts een 
vlek. De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in de meeste organi
sche oplosmiddelen. 

IR spectrum (tetrachloorkoolstof; 0.1 mm eel): o.a. een zwakke absorptie bij 
2245 cm-1 (Co=N rekvibratie). UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 217 mµ 
(log s 4.33), 264 mµ (log e 3.98) en 305 mµ (log s 3.80). PMR spectrum (5-proc. 
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oplossing in deuterochloroform): singulet r 3.48 (arom. protonen), triplet r 6.08 
(OCH~CH2 ), quadruplet r 6.91 (NCH2CH3 ), multiplet r 7.68 (CH2CN), triplet 
r 8.99 (NCH2CHa, J 7 cps), breed signaal r 8.0-8.8 (resterende protonen) met een 
scherpe piek bij r 8.67. 

Analyse: 
C36H 02N,02 (582.92) 

gev. C 74.0, 74.3; 
ber. C 74.17; 

H 10.7, 10.8; 
H 10.72; 

N 9.3, 9.4 
N 9.61 

Mislukte 0-alkyleringen van N,N,N',N' -tetraethyl-1,4-diamino-2, 5-dihydroxybenzeen 
(86e) 

Wij geven hier weer bij welke reacties het 0-alkyleringsproduct van 86e niet werd 
verkregen, maar waar bij het opwerken van het reactiemengsel de uitgangsstof 
86e (meestal vermengd met het door oxidatie ontstane overeenkomstige chinon) 
kon warden ge1soleerd. 

l. Met methyljodide en kaliumhydroxide in methanol gedurende 24 uur bij ka
mertemperatuur. 

2. Met dimethylsulfaat en 4N kaliumhydroxideoplossing gedurende 24 uur bij 
kamertemperatuur. 

3. Met butylbromide in DMF (kaliumcarbonaat als HBr-bindend middel) ge
durende 9 uur bij 95-100°. 

4. Met een suspensie van een overmaat natriumhydride in benzeen (in 8 uur 
werd bij 80° 95 % van de, voor de vorming van het bis-anion berekende hoeveelheid 
waterstof, ontwikkeld). Met methyljodide (3 dagen roeren bij kamertemperatuur) 
trad echter geen reactie op. 

5. Met een overmaat 1,18-dibroomoctadecaan en een ondermaat natriumhy
dride in DMSO (vgl. 20, pag. 78): 

Een suspensie van 5.0 m.mol natriumhydride in 75 ml DMSO werd bij kamer
temperatuur antler roeren in 50 minuten gedruppeld bij een mengsel van 8.0 m.mol 
86e, 24 m.mol l,18-dibroomoctadecaan (smp 62.2-63.2°; lit. 179: smp 60-61°), 
40 ml DMSO en 20 ml benzeen. Uit het reactiemengsel kon door omkristallisatie 
en chromatografie geen zuiver 90 warden verkregen. Hetzelfde negatieve resultaat 
werd bereikt bij de overeenkomstige reactie met 1,10-dibroomdecaan. 

6. Met een equimoleculaire hoeveelheid 1,10-dibroomdecaan resp. 1,10-dijood
decaan en een overmaat natriumhydride (vgl. 21, pag. 79). 

Een oplossing van 4.00 m.mol 86e en 4.00 m.mol 1,10-dibroomdecaan in 65 ml 
benzeen werd antler roeren in 3.5 uur gedruppeld bij een suspensie van 20 m.mol 
natriumhydride in 150 ml DMSO (temperatuur 50-53°). Bij het opwerken van het 
reactiemengsel werd 86e vrijwel kwantitatief teruggewonnen naast een kleine 
hoeveelheid donkerbruine olie, die geen broom bevatte en niet verder werd onder
zocht.Bij de overeenkomstige reactie met l, I 0-di j ooddecaan, bereid volgensTA YLOR180, 

werd een oplossing van 4.00 m.mol 86e en 4.00 m.mol 1,10-dijooddecaan in 90 ml 
DMSO onder roeren in 2 uur gedruppeld bij een suspensie van 20 m.mol natrium
hydride in 150 ml DMSO (temperatuur 39-41°). Bij het opwerken werd de uitgangs
stof 86e, vermengd met het overeenkomstige chinon, teruggewonnen. 

0-ALKYLERINGEN VAN N,N' :N,N'-BIS(DECAMETHYLEEN)-1,4-DIAMIN0-2,5-DIHYDRO
XYBENZEEN (57e) 

N,N': N,N'-Bis (decamethyleen )-1,4-diamino-2, 5-bis ( 8-ethoxycarbonyl-octyloxy)benzeen 
(89b) 

Bij een mengsel van 217 mg (9.0 m.mol) natriumhydride en 1.363 g (3.27 m.mol) 
57e werd 17 ml DMSO gevoegd, waarbij gasontwikkeling optrad en de temperatuur 
steeg tot 25°. De suspensie werd 1.5 uur geroerd bij 24--26°, afgekoeld tot 15°, 
waarna in eenmaal een oplossing van 7.96 g (30.0 m.mol) 8-broom-1-octaan-
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carbonzure ethylester (zie pag. 95) in 15 ml DMSO werd toegevoegd. Het mengsel, 
bestaande uit lichtgele vloeistof en roodbruine vaste stof, werd 1 uur geroerd bij 
18-20°. Om eventueel nog aanwezig 57e op te lossen werd 20 ml absolute ether 
toegevoegd en daarna nog een uur bij dezelfde temperatuur geroerd. Bij het tot 
0° afgekoelde reactiemengsel werd onder roeren langzaam 250 ml water gevoegd 
(gasontwikkeling). Na neutralisatie met ijsazijn werd 35 ml ether toegevoegd en 
de waterlaag tweemaal uitgeschud met 25 ml ether. De etherische oplossingen werden 
samen gewassen met 25 ml 5-proc. natriumwaterstofcarbonaatoplossing, daarna 
tweemaal met 25 ml water en gedroogd met magnesiumsulfaat. Na filtratie werd 
in de etherische oplossing waterstofchloride geleid (onder stikstof), waarbij eerst 
vaste stof neersloeg, die bij inleiden van meer waterstofchloride overging in een 
paarsrode stroperige vloeistof. Deze werd na afschenken van de etherische op
lossing gewassen met 50 ml ether. De oplossingen in ether bevatten de overmaat 
8-broom-1-octaancarbonzure ethylester. Bij de stroperige vloeistof werd kalium
waterstofcarbonaatoplossing en ether gevoegd. De etherische oplossing werd ge
wassen met water, met verzadigde natriumchlorideoplossing en gedroogd met 
magnesiumsulfaat. De ether werd in vacuo verwijderd, het residu omgekristalli
seerd uit 70 ml methanol en daarna uit 40 ml methanol, waarbij de oplossingen tot 
-50° werden afgekoeld. Verkregen werd 2.26 g (88 %) 89b als vrijwel witte stof 
met smp 36.5-37. 7°. Met behulp van TLC (silicagel; loopvloeistof ether) werd 
aangetoond dat nog een zeer kleine hoeveelheid onzuiverheid aanwezig was. De 
stof kon niet gezuiverd worden door chromatografie over aluminiumoxide; hierbij 
werd nl. het grootste deel omgezet in een antler product (aangetoond met TLC), 
dat niet verder werd onderzocht. 

Verbinding 89b is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte 
organische oplosmiddelen, behalve methanol. 

IR spectrum (0.05 mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): carbonylabsorptie bij 
1730 cm-1• UV spectrum (Beckman; cyclohexaan): maxima bij 271 mµ (loge 3.81) 
en 314 mµ (log e 3. 77) en een schouder bij ongeveer 235 mµ. PMR spectrum (25-
proc. oplossing in deuterochloroform): singulet T 3.42 (arom. protonen), quadru
plet T 5.87 (C02CH2CH8), gedeeltelijk samenvallend met een triplet T 6.05 (OCH2CH.) 
multiplet T 6.88 (NCH2), multiplet T 7.71 (CH2C02), breed signaal T ~ 8.0-9.3 
met een scherpe piek bij T 8.63, een triplet bij T 8.75 (C02CH2CHs) en maxima bij 
T 9.00 en 9.21. -

Analyse: 
C48H 84N ,06 (785.22) 

gev. C 73.3, 73. 7; 
ber. C 73.42; 

H 10.7, 10.9; N 3.5, 3.6 
H 10. 78; N 3.56 

N,N' :N,N'-Bis(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-bis(JO-ethoxycarbonyl-decyloxy)ben
zeen (89c) 

Uit 10-broom-l-decaancarbonzuur (zie pag. 97) werd 10-broom-l-decaancarbon
zure ethylester bereid; opbrengst 82 %, kp 119.5-121.5°/0.5 mm, n~0 1.4622 (lit. 1s1: 

kp 137-140°/0.1-0.2 mm, n~01.4611). Met behulp van gaschromatografie (immobiele 
fase: siliconrubber op chromosorb; kolomtemperatuur 180°; vlamionisatiedetector) 
werd aangetoond dat de stof slechts een te verwaarlozen hoeveelheid (ongeveer 
0.1 %) verontreiniging bevatte. 

Bij een mengsel van 91 mg (3.8 m.mol) natriumhydride en 508 mg (1.22 m.mol) 
57e werd 5.0 ml DMSO gevoegd, waarbij gasontwikkeling optrad. De lichtbruine 
suspensie werd 1 uur geroerd bij 25-29°, afgekoeld tot 18°, waarna een oplossing van 
2.35 g (8.0 m.mol) 10-broom-l-decaancarbonzure ethylester in 13 ml DMSO in 
een keer werd toegevoegd. Het mengsel werd 30 minuten geroerd bij 20-24°; 
nadat 20 ml absolute ether was toegevoegd werd nog 45 minuten bij dezelfde 
temperatuur geroerd. Onder koelen in ijs werd 50 ml water toegedruppeld (gas-
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ontwikkeling). Het mengsel werd geneutraliseerd met azijnzuur en de waterlaag 
driemaal uitgeschud met 20 ml ether. De etherische oplossingen werden samen
gevoegd, gewassen met 5-proc. kaliumwaterstofcarbonaatoplossing, water, ver
zadigde natriumchlorideoplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. Bij het 
filtraat, met ether aangevuld tot 100 ml, werd onder roeren en koelen in ijs 12 ml 
0.5 mol. oplossing van waterstofchloride in ether gedruppeld (onder stikstof). 
Het hierbij ontstane neerslag werd afgezogen, gewassen met 40 ml ether en ge
droogd (het filtraat bevatte de overmaat 10-broom-l-decaancarbonzure ethylester). 
De vaste stof werd opgelost in 10 ml methanol, behandeld met kaliumwaterstof
carbonaatoplossing en driemaal uitgeschud met 20 ml ether. De etherische op
lossingen werden samen gewassen met 30 ml water, 25 ml verzadigde natrium
chlorideoplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd in vacuo 
afgedestilleerd en het residu omgekristalliseerd uit een mengsel van 10 ml methanol 
en 3.5 ml ether, uit 5 ml petroleumether (de oplossingen werden afgekoeld tot 
-60°) en daarna uit 10 ml absolute ethanol (deze oplossing werd afgekoeld tot 
-40°). Verkregen werd 778 mg (76 %) 89c als witte stof met smp 22.5-22.8°. 
Door middel van TLC (silicagel; loopvloeistof ether) werd aangetoond dat het 
product vrijwel zuiver was. De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar 
in de meest gebruikte organische oplosmiddelen behalve methanol. 

IR spectrum (0.05 mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): o.a. een sterke absorptie 
bij 1730 cm-1 (C=O rekvibratie). UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 215 mµ 
(logs 4.22), 271 mµ (logs 3.80) en 313 mµ (logs 3. 75) en een schouder bij ongeveer 
235 mµ. 

Analyse: 
C52H 92N.06 (841.32) 

gev. C 74.4, 74.5; 
ber. C 74.23; 

H 11.l, 10.9; N 3.3, 3.4 
H 11.02; N 3.33 

N,N' :N,N'-Bis-(decamethyleen)-1,4-diamino-2,5-bis(lO-cyaandecyloxy)benzeen (89d) 

Bij een mengsel van 1.10 g (46 m.mol) natriumhydride en 4.38 g (10.5 m.mol) 
57e werd 65 ml DMSO gevoegd, waarbij het reactievat verbonden was met een gas
buret. Het mengsel werd 1.5 uur geroerd bij 25-28° en vervolgens nog 15 minuten 
bij 37-38°. De totale hoeveelheid ontwikkeld gas bedroeg 0. 701 [20°, 76 cm; 2 X 10.5 
m.mol H 2 (20°, 76 cm) is 0.511]. Na afkoelen tot 18° werd een oplossing van 16.0 g 
(65 m.mol) 10-broomdecylcyanide (zie pag. 97) in 50 ml DMSO in een keer toe
gevoegd. De suspensie werd 50 minuten geroerd bij 24-25° en na toevoeging van 
80 ml absolute ether nog 50 minuten bij dezelfde temperatuur. Onder roeren en 
koelen met ijs werd 100 ml water langzaam toegevoegd. Het basische mengsel 
werd geneutraliseerd en de waterlaag driemaal uitgeschud met 50 ml ether. De 
etherische oplossingen werden samen tweemaal gewassen met 100 ml water, ge
wassen met 30 ml verzadigde natriumchlorideoplossing en gedroogd met mag
nesiumsulfaat, waarna de ether in vacuo werd verwijderd. Het residu werd opgelost 
in 100 ml petroleumether (kp 60-80°); onder roeren en koelen in ijs werd hierbij 
60 ml 1 mol. oplossing van waterstofchloride in absolute ether gevoegd. In het begin 
scheidde zich een bruine olie af, die later overging in een lichtpaarse vaste stof. Na 
3 uur staan bij kamertemperatuur werd de bovenstaande vloeistof afgeschonken; 
het zout werd gewassen met 80 ml petroleumether en daarna met 80 ml ether 
(de filtraten bevatten de overmaat 10-broomdecylcyanide). Dit lichtgrijze product 
loste vrijwel geheel op in 80 ml dichloormethaan; de oplossing werd na filtratie 
geschud met 2.2 g (22 m.mol) kaliumwaterstofcarbonaat, opgelost in een mengsel 
van 35 ml water en 10 ml methanol. De oplossing (in dichloormethaan) werd ge
wassen met 50 ml 2-proc. kaliumwaterstofcarbonaatoplossing en gedroogd met 
kaliumcarbonaat. Het oplosmiddel werd in vacuo verwijderd en het residu (bruine 
olie) bij kamertemperatuur uitgetrokken met 190 ml petroleumether (kp 40-60°); 
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hlerbij loste 0.82 g olie niet op. De oplossing werd na toevoegen van 10 ml ether 
afgekoeld tot -62°, waarbij kristallijne stof neersloeg; deze werd bij dezelfde 
temperatuur gewassen met 15 ml petroleumether-ethermengsel (15: 1) en 3 uur 
gedroogd bij 20°/0.05 mm. Verkregen werd 7.50 g (96 %) 89d als vrijwel witte stof 
met smp 41.5-43.0°. Bij TLC (silicagel; loopvloeistof 1: 4 mengsel petroleumether
ether) bleef een te verwaarlozen hoeveelheid stof op het aanbrengpunt achter. De 
bovengenoemde onopgeloste olie (0.82 g) bestond volgens TLC uit minstens 3 stoffen 
en bevatte zwavel. Het lijkt niet onmogelijk dat een hiervan een sulfoxide is, 
gevormd uit het - bij de relatief hoge temperatuur ontstane - methylsulfinyl
carbanion en 10-broomdecyl-cyanide. Uit een IR spectrum kon evenwel niet worden 
opgemaakt of inderdaad een sulfoxide aanwezig was. 

Verbinding 89d is bij kamertemperatuur in de meeste organische oplosmiddelen, 
behalve methanol, goed oplosbaar. 

IR spectrum (0.2 mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): zwakke C =:N rekvibratie 
bij 2240 cm-1. UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 215 mµ (log e 4.22), 2. 71 
mµ (loge 3.79), 314 mµ (loge 3.75) en een schouder bij ongeveer 235 mµ. PMR 
spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): singulet • 3.44 (arom. protonen), 
triplet 7: 6.06 (OCH2CH2), multiplet.~ 6.85 (NCH2CH2), multiplet. 7.68 (CH2CN), 
breed siguaal T ~ 8.0-9.3 (resterende protonen) met een scherpe piek bij • 8.65 
en maxima bij • ~ 9.02 en 9.20. 

Analyse: 
C48H 82N40 2(747.22) 

gev. C 77.0, 77.3; 
ber. C 77.15; 

H 11.1, 11.2; 
H 11.06; 

N.N,N',N'-TETRAETHYL-l,4-DIAMIN0-2,5-DIBROOMBENZEEN (86b) 

N 7.3, 7.4 
N 7.50 

Bij een mengsel van 3.84 g (160 m.mol) natriumhydride en 2.66 g (10.0 m.mol) 
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen werd 50 ml DMSO gevoegd, waarbij de temperatuur 
steeg tot 28°. Onder roeren werd een oplossing van 5.45 g (50 m.mol) ethylbromide 
in 40 ml DMSO in 15 minuten toegedruppeld, waarbij de temperatuur door koelen 
op 28-31° werd gehouden. De suspensie werd 2.5 uur bij dezelfde temperatuur ge
roerd; na een nacht staan bij kamertemperatuur werd onder roeren en koelen in 
ijs 0.20 I water toegedruppeld. De vaste stof werd afgezogen, gewassen met 0.25 I 
water, gedroogd, omgekristalliseerd uit 40 ml petroleumether (kp 40-60°)-methanol
mengsel (3: 5), gewassen met 30 ml methanol en omgekristalliseerd uit 45 ml me
thanol (de organische oplossingen werden afgekoeld tot 0°). Verkregen werd 1.85 g 
(49 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (86b) als lichtgele 
blaadjes met smp 87-88.2°. Voor analyses en spectra werd dit product nogmaals 
omgekristalliseerd uit methanol (25 ml), waarbij 1. 65 g lichtgele stof (smp 87. 5-88. 7°) 
werd geisoleerd. TLC (silicagel; loopvloeistof petroleumether (kp 60-80°)-benzeen 
1: 4) gaf een vlek; de stof, verkregen door reductie van N,N'-diacetyl-N,N'-diethyl
l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen (pag. 68) heeft dezelfde RF waarde. Een meng
smeltpunt vertoonde geen depressie. 

De verbinding is bij kamertemperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte 
organische oplosmiddelen behalve methanol en ethanol. 

IR spectrum (0.1 mol. oplossing in dichloorinethaan): geen absorptie t.g.v. 
N-H rekvibratie. UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 226 mµ (log e 4.45) 
en 275 mµ (log e 4.06). PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singulet T 2. 76 (arom. protonen), quadruplet T 6.95 (NCH2CH3), triplet T 8.98 
(NCH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: 
C14H 22Br2N2(378.18) 

gev. C 44. 7, 44.8; 
ber. C 44.46; 
gev. N 7.4, 7.6 
ber. N 7.41 

H 6.0, 6.0; 
H 5.87; 

Br 42.0, 42.0; 
Br 42.26; 

101 



4.6.3. CYCLISATIEREACTIES EN SYNTHESE VAN N,N':N,N'-BIS(DECA

METHYLEEN)-2,5-DIAMINOHYDROCHINON HENEICOSAMETHYLEEN

ETHER (9S) EN MODELSTOFFEN 

A cylo'inecondensatie van N,N,N',N' -tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-bis ( S-ethoxycarbonyl
octyloxy )benzeen ( S Sb) 

In een cyclisatie-apparaat (zie fig. 3. 7., pag. 46) werd 0. 70 1 gezuiverd xyleen 
gebracht. Om resten vocht te verwijderen werd 0.121 xyleen afgedestilleerd, waarna 
1.15 g (50 mg.at) natrium werd toegevoegd. Onder krachtig roeren (1000 omwen
telingen per minuut) en koken werd een oplossing van 5.57 g (8.97 m.mol) S Sb in 
200 ml xyleen m.b.v. een Braun-doseerapparaat in 4 uur toegevoegd, waarbij deze 
oplossing druppelde in de Vigreux-opzet waarin het gecondenseerde xyleen terug
vloeide. De reactie werd uitgevoerd onder gezuiverde stikstof. Na afloop werd nog 
een half uur gekookt, afgekoeld tot omstreeks 50°, waarna 10 ml methanol en ver
volgens 10 ml ijsazijn werd toegevoegd. Bij de lichtgele oplossing werd 0.30 1 water 
gevoegd; de waterlaag werd uitgeschud met 50 ml xyleen en tweemaal met 50 ml 
ether. De organische oplossingen werden samen driemaal gewassen met 125 ml 
water, geschud met een KHC03-oplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. 
De oplosmiddelen werden in vacuo verwijderd en het residu verwarmd op 60-70° / 
0.3 mm tot het gewicht constant was. Verkregen werd 4.17 g lichtbruine stroperige 
vloeistof. Het IR spectrum (Infracord; vloeistoffilm) verschilde met dat van 88b; 
behalve een brede band bij 3450 cm-1 (OH) en een zwakke band bij 1620 cm-1 
was een scherpe carbonylabsorptie aanwezig bij 1720 cm-1, in tegenstelling met het 
spectrum van de uitgangsstof, dat deze absorpties niet vertoonde, maar een C=O 
absorptie bij 1740 cm-1 aangaf (macrocyclische acylo1nen hebben een carbonyl
absorptie bij 1706-1727 cm-1182.,,183). Volgens TLC (silicagel; diverse loopmiddelen) 
bestaat de stof waarschijnlijk uit twee componenten, die niet dezelfde RF waarde 
hebben als 88b; het product werd niet nader onderzocht. 

A cyloi:necondensatie van N,N': N,N'-bis (decamethyleen )-1,4-diamino-2, 5-bis ( S-ethoxy
carbonyl-octyloxy )benzeen ( S9b) 

Een oplossing van 4.32 g (5.50 m.mol) 89b in 200 ml xyleen werd onder krachtig 
roeren (750 omw./min) in 7 uur gedruppeld (Braun-doseerapparaat) bij een heftig 
kokende suspensie van 2.02 g (88 mg. at) natrium in 0.70 1 xyleen (onder stikstof). 
Het reactiemengsel werd na afloop nog een half uur gekookt en op dezelfde wijze 
opgewerkt als in het vorige experiment. Verkregen werd 3.98 g gele olie. Het IR 
spectrum (Infracord; vloeistoffilm) was vrijwel identiek met dat van S9b (geen 
0-H absorptie; C=O absorptie bij ongeveer 1740 cm-1). TLC (silicagel; loop
vloeistof ether) toonde aan dat de stof naast de uitgangsstof 89b een kleine hoeveel
heid andere stof bevatte (RF = 0). De olie werd bij kamertemperatuur uitge
trokken met 80 ml methanol, waarbij 0.55 g bruine olie niet oploste. De methano
lische oplossing werd afgekoeld tot -45°; de ontstane krisfallen werden bij dezelfde 
temperatuur gewassen met 30 ml methanol. Verkregen werd 2.52 g vrijwel witte 
stof met smp 31.0-33.3°; een mengsmeltpunt met zuiver S9b vertoonde geen 
depressie. De methanolische moederloog werd in vacuo drooggedampt, waarbij 
0.88 g lichtgeelbruine olie achterbleef. Het IR spectrum hiervan geleek sterk op 
dat van zuiver S9b maar vertoonde een zeer zwakke absorptie bij ongeveer 3400 cm-1. 
Het IR spectrum van de in methanol onopgeloste massa (0.55 g) vertoonde o.a. 
een zwakke absorptie bij ongeveer 3400 cm-1, een carbonylabsorptie bij l 740cm-1 

met een schouder bij 1720 cm-1 en een zwakke band bij 1610 cm-1 . 

Uit bovenstaande gegevens volgt, dat slechts een zeer klein gedeelte van S9b 
heeft gereageerd. 
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SYNTHESE VAN N,N,N',N' -TETRAETHYL-2,5-DIAMINOHYDROCHINON HENEICOSAME
THYLEENETHER (95) 

a. Nitrilcyclisatie van N,N,N',N'-tetraethyl-1,4-diamino-2,5-bis(JO-cyaandecyloxy)
benzeen (88d) 

Een oplossing van 12.8 g (0.100 mol) naftaleen en 25.7 g (0.240 mol) zuiver N
methylaniline in 350 ml absolute ether werd met 4.60 g (0.200 g.at) natrium 3 uur 
gekookt onder terugvloeiing (stikstofatmosfeer), waarbij een deel van het natrium 
oploste. Onder krachtig roeren (600 omw./min.) werd bij dit heftig kokende re
actiemengsel in 5 uur m.b.v. een Braun-doseerapparaat een oplossing van 5.03 g 
(8.63 m.mol) 88d in 250 ml absolute ether gevoegd (onder stikstof). De oplossing 
van het dinitril druppelde hierbij in de Vigreux-opzet (zie fig. 3.7, pag. 46) waarin 
de gecondenseerde ether terugvloeide. Na afloop werd nog 1 uur onder roeren 
gekookt; na afkoelen tot kamertemperatuur werd bij het lichtgeelgroene reactie
mengsel, dat nog metallisch natrium bevatte, 225 ml water gevoegd. De waterlaag 
werd uitgeschud met 50 ml ether en de etherische oplossingen samen driemaal 
gewassen met telkens 100 ml water. De ether werd afgedestilleerd en het residu aan 
een stoomdestillatie onderworpen tot geen naftaleen en N-methylaniline meer 
overgingen. Het residu werd achtereenvolgens uitgeschud met 200 ml en 50 ml 
ether-dichloormethaanmengsel (6: 1). De organische oplossingen werden samen ge
wassen met 50 ml verzadigde natriumchlorideoplossing, gedroogd met magnesium
sulfaat en de oplosmiddelen in vacuo verwijderd. Het residu (bruine olie) werd ge
chromatografeerd over 150 g silicagel (zuil 60 X 2.2 cm); elutie met petroleumether 
(kp 40-60°)-dichloormethaan- en dichloormethaan-ethermengsels gaf een aantal 
fracties (lichtbruine olien; totale gewicht 4.62 g) die volgens TLC (silicagel; loop
vloeistof ether) geen van alle zuiver zijn. Van de minst onzuivere fractie werden 
spectra opgenomen. 

IR spectrum (Infracord; vloeistoffilm): o.a. scherpe absorptiepieken bij 3350 
(schouder bij 3450), 3250 (NH2), 2195 (C=:N), 1640 (NH2) en 1605 cm-1 (C=C). 
UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 219 mµ (loge 4.29), 254 mµ (loge 4.22) 
en 307 mµ (loge 3.63). PMR spectrum (20-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singuletr 3.46 (arom. protonen), slecht opgesplitst multiplet. 5.5-6.2 (OCH2; NH2?), 
quadruplet T 6.89 (NCH2CH3), breed signaal r 7.5-9.2 (rest van de protonen) 
met daarop een scherpe piek bij r 8.71 en een triplet bij r 8.99 (NCH2CHa, J 7 cps). 
De spectra verschillen aanzienlijk van die van de uitgangsstof 88d. 

Hydrolyse tot het keton 94 

De bovengenoemde (minst onzuivere) fractie enaminonitril (397 mg) werd ge
hydrolyseerd tot 94 door 7 uur te koken (onder stikstof) met 30 ml geconcentreerd 
zoutzuur; reeds na enkele minuten loste de olie op.Na afkoelen tot kamertemperatuur 
werd het reactiemengsel gegoten (onder stikstof) in een oplossing van 36 g KHC03 

in 150 ml water. Na uitschudden met ether (tweemaal 40 ml) werden de etherische 
oplossingen samen gewassen met 15 ml water, 25 ml verzadigde natriumchloride
oplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd in vacuo verwijderd 
en het residu 1.5 uur op 60-70°/0.3 mm gehouden. Verkregen werd 385 mg licht
bruine olie; volgens TLC (silicagel; loopvloeistof ether) bevatte de stof slechts een 
geringe hoeveelheid onzuiverheid. 

IR spectrum (Infracord; vloeistoffilm): o.a. sterke carbonylband bij 1720 cm-1 ; 

behalve een zeer zwakke absorptie bij 3350 cm-1 zijn de bij de vorige verbinding 
genoemde absorpties niet meer aanwezig. UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 
216 mµ (loge 4.24), 263 mµ (loge 3.88) en 305 mµ (log e 3.64). PMR spectrum 
(20-proc. oplossing in deuterochloroform): singulet r 3.46 (arom. protonen), slecht 
opgesplitst triplet T 5.98 (OCH2CH2), quadruplet T 6.89 (NCH2CH3), slecht opge-
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splitst triplet 7 7.66 (CH2CH2CO), breed signaal tussen 7 8.1 en 9.2 (resterende pro
tonen) met een scherpe piek bij 7 8.73 en een triplet bij 7 8.99 (NCH2CH3, J 7 cps); 
integratieverhouding 1. 5 : 3 : 8 : 4: 45 (berekend 2 : 4: 8 : 4: 44). 

De rest (4.22 g) van het onzuivere enaminonitril werd op dezelfde wijzegehydroly
seerd met 145 ml geconcentreerd zoutzuur, waarbij 3.92 lichtbruine olie werd ver
kregen, die volgens TLC (silicagel; loopvloeistof petroleumether(kp 40-60°)-ether 
l: 1) niet geheel zuiver was. Het IR spectrum is evenwel identiek met dat van het 
boven beschreven keton. 

N,N,N',N'-Tetraethyl-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethyleenether (95) 

Het bovengenoemde onzuivere keton werd gereduceerd (onder stikstof) volgens 
de door HUANG-MINLON gewijzigde methode van WOLFF-KISHNER. 

Een mengsel van 3.92 g keton, 4.6 g kaliumhydroxide, 65 ml diethyleenglycol en 
16 ml 80-proc. hydrazinehydraatoplossing werd 4 uur gekookt onder terugvloeiing. 
Daarna werd water en overmaat hydrazine afgedestilleerd en 3 uur verwarmd op 
205-215°. Na afkoelen werd de troebele oplossing en het destillaat samengevoegd, 
geneutraliseerd met 2N zoutzuur en tweemaal uitgeschud met 75 ml ether. De 
etherische oplossingen werden samen gewassen met 100 ml water, 25 ml verzadigde 
natriumchlorideoplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. De ether werd in 
vacuo afgedestilleerd en het residu l uur verwarmd op 60-70°/0.3 mm. Verkregen 
werd 3. 72 g lichtbruine olie, die volgens TLC (silicagel; loopvloeistof petroleum
ether (kp 40-60°)-ether l: l) veel verontreiniging bevatte. Het IR spectrum (In
fracord; vloeistoffilm) geleek sterk op dat van het keton 94, maar vertoonde geen 
carbonylabsorptie. De stof werd gechromatografeerd over 150 g silicagel (zuil 
60 X 2.2 cm); elutie met petroleumether(kp 60-80°)-ethermengsels gaf 3.37 g 
lichtgele olie, die volgens TLC (zie boven) niet zuiver was. Vervolgens werd ge
chromatografeerd over 115 g aluminiumoxide (zuil 40 X 2.1 cm), waarbij door 
elutie met petroleumether (kp 60-80°)-ethermengsels 1.43 g 95 (33 %, berekend op 
het dinitril 88d) als kleurloze olie werd verkregen. Met behulp van TLC (zie boven) 
en gaschromatografie (immobiele fase: siliconrubber, kolomtemperatuur 290°, 
lengte 6 ft, vlamionisatiedetectie) werd aangetoond dat dit product zuiver was. 
De stof (opgelost in diverse oplosmiddelen) kristalliseerde niet bij langzaam af
koelen tot -70°. 

UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 218 mµ (loge 4.01), 265 mµ (loge 3.66) 
en 306 mµ (log e 3.42). PMR spectrum (10-proc. oplossing in deuterochloroform): 
singulet 7 3.47 (arom. protonen), triplet y 5.99 (OCH2CH2, J 6.5 cps), quadruplet 
6.89 (NCH2CH3 , J 7 cps), breed signaal y cv 8.5-9.15 (resterende protonen) met 
een scherp maximum bij y 8. 76 en een triplet bij y 8.99 (NCH2CH3, J 7 cps). 

Analyse: gev. C 76.8, 76.9; H 11.9, 11.9; N 5.3, 5.4 
C35H 64N,02(544.91) ber. C 77.14; H 11.84; N 5.14 

De volgende derivaten werden gemaakt: 

1. Bis-wa terstofchloridezou t 
Bij een oplossing van 214 mg (0.393 m.mol) 95 in 5 ml ether werd 4 ml 25-proc. 
oplossing van waterstofchloride in ether gevoegd, waarbij een olie neersloeg; 
deze werd langzaam vast. Na twee dagen staan bij kamertemperatuur werd de 
vaste stof afgezogen en gewassen met 45 ml ether. Verkregen werd 200 mg (82 %) 
bis-waterstofchloride van 95 als witte stof met smp 183.5-184.5°. 

Analyse: gev. Cl 11.5, 11.6; N 4.6, 4.7 
C35H 66Cl2N,02 (617.84) ber. Cl 11.48; N 4.54 

2. Bis-pikraa t 
Bij een oplossing van 156 mg (0.29 m.mol) 95 in 5 ml absolute ethanol werd 0.32 g 
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vochtig pikrinezuur. opgelost in 35 ml absolute ethanol, gevoegd, waarbij een gele 
olie neersloeg. Het mengsel werd enkele minuten gekookt, afgekoeld tot 0° en de 
ontstane kristallen afgezogen, gewassen met 15 ml absolute ethanol (0°) en omge
kristalliseerd uit 12 ml absolute ethanol. Verkregen werd 252 mg (88 %) bis
pikraat van 95 als gele stof met smp 138.5-140.0°. 

Analyse: 
C47H 70N 80 16 (1003.14) 

gev. C 56.3, 56.5; 
ber. C 56.28; 

H 7.1, 7.1; 
H 7.03; 

. N 11.2, 11.6 
N 11.17 

N,N' :N,N'-BIS(DECAMETHYLEEN)-2,5-DIAMINOHYDROCHINON HENEICOSAMETHYLEEN
ETHER (98) 

Nitrilcyclisatie van N,N': N,N'-bis (decamethyleen )-1,4-diamino-2, 5-bis (10-cyaandecyl
oxy )benzeen (89d) 

Deze reactie werd ongeveer op dezelfde wijze uitgevoerd als de cyclisatie van de 
modelstof 88d. 

Natriumdraad (7.0 g, 0.30 g.at) werd gewassen met petroleumether, even be
handeld met absolute ethanol, daarna weer gewassen met petroleumether en ge
bracht in een oplossing van 19.2 g (0.150 mol) naftaleen en 38.6 g (0.360 mol) 
N-methylaniline (gedestilleerd van zinkstof, kp 195°) in 1.0 I absolute ether. Na 
2.5 uur koken (onder stikstof) was het grootste deel van het natrium opgelost. 
Onder krachtig roeren (650 omw./min.) werd bij dit heftig kokende mengsel in 
7.5 uur een oplossing van 8.56 g (11.46 m.mol) 89d in 300 ml absolute ether gevoegd 
(onder stikstof; Braun-doseerapparaat). Na afloop werd nag l.5 uur onder roeren 
gekookt en afgekoeld tot kamertemperatuur. Bij de troebele oplossing, die nag me
tallisch natrium bevatte, werd 0.25 1 water gedruppeld. De waterlaag werd twee
maal uitgeschud met 75 ml ether en de gecombineerde etherische oplossingen vijf
maal gewassen met 0.40 1 water. De ether werd afgedestilleerd en de overblijvende 
olie onderworpen aan een stoomdestillatie. Bij het residu hiervan werd 0.151 
ether gevoegd; de waterlaag werd achtereenvolgens uitgeschud met 100 ml en 
50 ml ether, de etherische oplossingen samen gewassen met 150 ml water, 40 ml 
verzadigde natriumchlorideoplossing en gedroogd met magnesiumsulfaat. De 
ether werd afgedestilleerd en het residu (8.89 g bruine olie) uitgetrokken met 200 ml 
kokende petroleumether (kp 80-100°). De oplossing werd, na toevoeging van 5 ml 
absolute ethanol, in 2 dagen afgekoeld tot - 60° en de ontstane kristallen bij dezelfde 
temperatuur gewassen met lO ml absolute ethanol en 20 ml petroleumether (kp 
60-80°). Deze stof (5.67 g) werd gechromatografeerd over 170 g silicagel (zuil 
66 X 2.2 cm); elutie met petroleumether-benzeen en petroleumether-ethermengsels 
gaf 3.88 g witte stof met smelttraject 142-151°, naast andere minder zuivere fracties 
[gecontroleerd met TLC; silicagel, loopvloeistof petroleumether(kp 40-60)-ether 
l: 4]. Omkristallisatie van het witte product, achtereenvolgens uit een mengsel van 
85 ml petroleumether (kp 60--80°) en 25 ml ether, uit 40 ml methanol en uit 20 ml 
methanol (de oplossingen werden afgekoeld tot resp. -45°, -15° en -20°), 
gaf na wassen met 10 ml ether bij -55° 1.355 g enaminonitril 96 als een witte stof 
met smelttraject 158.5-161.0° (onder stikstof; gedeeltelijke ontleding). Volgens TLC 
(zie boven) is deze stof zuiver; de verbinding is bij kamertemperatuur goed oplos
baar in de meest gebruikte organische oplosmiddelen behalve petroleumether. 

IR spectrum (0.2 mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): in het gebied van de 
N-H rekvibraties vrij zwakke absorpties bij 3500, 3420, 3360, 3220 cm-1 en een 
schouder bij 3250 cm-1 ; matig sterke absorptie bij 2190 cm-1 (C:=N rekvibratie); 
sterke absorptie bij 1628 cm-1 (NH2 deformatietrilling) en een zwakkere bij 1598 
cm-1 (C=C rekvibratie). UV spectrum (cyclohexaan): maxima bij 218 mµ (log 
e 4.30), 238 mµ (loge 4.34) en 315 mµ (loge 3.74). PMR spectrum (20-proc. op
lossing in deuterochloroform): behalve een singulet bij r 3.42 (arom. protonen) 
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l;Jestond l;l,et spectrum uit devolgen.de, zeei; hrede l:>anden: 1;005.8-,&.1. (OCH2; NE,?}, 
'l;'c-;>.6.6-7.1 tN:CH2h, r00 7.63. (,,allylprotonei+" ?), rc~.8.0~9.3 ~resti;irend,e pro
~oP,en) met <\lJ'lTh scherpe piel!c bij r 8. 6.5 enlagere ma}i:ima bij?: 9.00 en 9.18. ]ntegra;tie• 
verhouding 2: 5: 8: 3: 64,, berekend. 2,: 6 : 8: 4: 62. Een spectrum van een 15-proc. 
oplossing in tetrachloorkoolstof vertoonde ongi;veer: het.zel;fde beeld. De spec,tra 
vertonen aanzienlijke verschillen met die van de uitgangsstof 89d; zie voor spectra 
van enaminonitrillen eveneens ref. 146. 

Analyse: 
C4g}I82N~02 (7 47.22) 

gev. C 77.1, 77.3; 
ber. C 7'7:.15; 

H ll.2, 11.l; 
H 11.06; 

N 7.4, 7.4 
N 7.50 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in ethyl
ai::etaat: 755, 75,7. 

Voor de bereiding van het procatenaan 98 is het niet nodig het enaminonii;ril in 
zu.ivere toestand te isoleren, waarbij aam;ienlijke verliez<\li+ optreden. Bij chroiua:to
grafie over silicagel ontleedt een deel van de stof. Alle onzuivere fracties en moed,er
logen werde11 samengevoegd en, na. verwijd<;lring, van de oplosiuid,d,elen, oiugezet 
in. het ke:ton 97. 

Hydrolyse tot het keton 97 

IDe hydrolyse van het ena.n:tinonitrU 96 werd. eernt uitgevoerd door koken met ge,
c-0nc.entreerd zoutz1mr en met e,ei;i. i;n;engsel van zoutzuµr en. butanol; hierbij kon 
slechts weinj,g zuiver 91 warden ge!!Soleerd. Bet.ei;e resultaten. werden, verkregen met 
een mengsel vaIJ, geconceentreerd zoutzuur en ij.sazijn•~: 

'7,-05, mg (0.943 m.mol) zui.ver enamino,nitril 96 -w:erd met 8;0 ml ijsazijn en 16 rpJ 
zpu,tzuur gekookt onder t!Jcrugvloeiing (sti:kstofatmosfeer). Na. 3.5. uµr: wei;d 11og 
5.0 iul geconcent,reerd. z-0utz,uµr toegevoegd; in totaal wei;d 1!1 uur gekookt, Na 
afkoelen. t_ot. kamel'temperatuur werd. lw.t reactiemengsel, dat bestond uit een 
tE'oeJ:iele oplo.&sing en een. bovendrijvend olielaagje, gegoten in. een oplo,ss.ing Va@ 

21i g kaliu;m.waterstofcarbonaat ip. 150 ml wa.ter: Na toevoegen van lQO ml ether en, 
25. ml dichloor;m.ethaan.. we:l'd de· waterlaag uitgeschud met 2.5 ml ether• De orga" 
ni.sche. opl9s13ingen werden. samen. aohtereenv0lge11s gewassen, met .. 20 n;iJ: 10-proc. 
kali:u,mwatJ:Jrs:to:f;Gai;bqnq,atoplossing, tweemaal met 75 ml. water, 2.5 ml vei;zadigde 
®tdumchlorideoplo.ssing en ged,roogd met magnesiumsulfa;lt. De oplosmiddelen 
wei;deili in vaouo. verwijderd; het re.sidu, b@stond rnit 675 mg· viajwel witte stof (smelt
trajeot 103-106.0), die volgens TLC (silicagel; loopvloeist_of petl!oleumethei;(kp 
4Q-60P)-ether l: 2} vrijweJ zuiver was. Chromatografie over 26' g aluminiumoxide 
(iliotiviteit II-IEE; zuil 22 x 1.4 c.iu), waa!'bij; werd, geelueerd rn,et petroleurn,ethe11 
(kp 60.-80°)-benzeenmengsels, gaf 628 mg s;tof; welke na oiuli!I'istaUisatie uj.t een 
mei+gsel vq.n 5 ml petroleumether (kp 60-SOP) en. 10· ml ab.solute ethanol (de op
lossing werd to.t -609 afgekoeld) smolt bij1 109 .• 5rl10.5°: De opbrengst aaJl.keton 97 
bedtroeg 474m.g (70· %); TLC (zie boven.) gaf slechts een vlek. De stof is bij, kamer
temperatuur goed oplosbaai; in de meest gebruikte org,q.nische oplosmiddelen. 

IR spectrlJ;Ill (0.1'5! mol. oplossing in tetrachloorkoolstof): o.a .. een matig sterk!lc 
absor:ptie bij li706 cm;"1 (C=O rekivibr!l.tie). UV spectrum (cyclohexaan}: maxima 
bij 2];7 mµ (logs 4.18}, 271 mµ (logs 3.82), 315 mµ (loge 3.73) en een schoader bij 
ongeveer 2.35. mµ. BM;R spectrum (lOcproc. oplossing in, deuterochloroforiu): be
halve een singu1et li>ij 11 3.41 (carom. prot<men}, slecht opgesplitste signaleTh bij 
71 6.94 (OCH2 ), 6;85 (NCH2 ); 7·.5~8.8 (CH2COCH2), cv 8.1:-9;3, (resterende protonen) 
met een scherpe piek bij• • 8. 70 en. een. breder maxiIUUill. bij • 9:20'. 

Analyse: gev. C 78.0, 78.0; H 11.l, 11.3; N· 3.8, 3.9 
C47H 82N203(723.19) ber. C 78.05; H 1L43; N 3.88 

AUe mpede:rlogen en om;uivere f~acties· enai;ninonitril wer.den samengev;oegd, en na 
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verwijdering van de oplosmiddelen, op dezelfde wijze als boven is weergegeven, 
omgezet in het keton 97. De hierbij verkregen stof (6.22 g), die volgens TLC (zie 
boven) niet zuiver was, werd gechromatografeerd over 300 g silicagel (zuil 62 X 3.1 
cm). Elutie met petroleumether (kp 60-80°)-ethermengsels gaf 4.87 g keton 97 
met smelttraject 104-108°; volgens TLC (zie boven) is deze stof vrijwel zuiver. 
De totale opbrengst aan 97 bedroeg 5.34 g (65 %, berekend op het dinitril 89d). 
Bij de zuivering van 97 treden grote verliezen op; deze kunnen worden vermeden 
door het ruwe keton 97 om te zetten in het procatenaan 98. 

N,N' :N,N'-Bis (decamethyleen )-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethyleenether (98) 

De Wolff-Kishner-reductie (modificatie Huang-Minlon) van het keton 97 werd als 
volgt uitgevoerd (onder stikstof). Een mengsel van l.867 g (2.58 m.mol) 97 (smelt
traject 104-108°), 2.0 g kaliumhydroxide, 35 ml diethyleenglycol en 15 ml 80-proc. 
hydrazinehydraatoplossing werd onder roeren gedurende 8 uur gekookt onder 
terugvloeiing. Vervolgens werd water en de overmaat hydrazine afgedestilleerd en 
het residu 6.5 uur onder roeren verhit op 210-225°. Na afkoelen tot kamertemperatuur 
werd 100 ml water toegevoegd en vijfmaal uitgeschud met 25 ml dichloormethaan. 
De organische oplossingen werden samen tweemaal gewassen met 25 ml water, 
gedroogd met natriumsulfaat en het oplosmiddel in vacuo verwijderd. Het residu 
werd omgekristalliseerd uit een mengsel van 10 ml petroleumether (kp 60-80°) 
en 15 ml absolute ethanol, waarbij de oplossing werd afgekoeld tot -25° (onder 
stikstof). Verkregen werd 1.758 g (96 %, berekend op 97) N,N':N,N'-bis(deca
methyleen)-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethyleenether (98) als witte stof 
met smp 99.0-100.5° (langzaam verwarmd; bij snel verhitten smolt de stof bij 88°, 
waarna langzaam rekristallisatie tot de hoger smeltende vorm optrad). Volgens 
TLC (silicagel; loopvloeistof petroleumether(kp 40-60°)-ether l: 2) was een zeer 
geringe hoeveelheid onzuiverheid aanwezig. 

Voor de bepaling van analyses en opname van spectra werd dit product gezuiverd 
door chromatografie over 125 g aluminiumoxide (activiteit II-III; zuil 32 X 2.4 cm), 
waarbij werd geelueerd met petroleumether (kp 60-80°)-benzeenmengsels en met 
ether. De zuiverste fracties werden samen (993 mg) omgekristalliseerd (onder 
stikstof) uit een mengsel van 7 ml petroleumether (kp 60-80°) en 10 ml absolute 
ethanol; de oplossing werd hierbij afgekoeld tot -25° en de ontstane vaste stof 
bij dezelfde temperatuur gewassen met 5 ml petroleumether-absolute ethanoi
mengsel (1: 2) en 5 ml absolute ethanol. Verkregen werd 976 mg (A) als fraaie 
witte kristallen die volgens TLC (zie boven) geheel zuiver zijn. Bij de chromatografie 
werd ook nog 657 mg niet geheel zuiver product gei:soleerd. De stof is bij kamer
temperatuur goed oplosbaar in de meest gebruikte organische oplosmiddelen behalve 
methanol. 

Oplossingen van de zuivere stof (A) in chloroform, dichloormethaan, ether of 
cyclohexaan gaven met tetracyaanetheen een zwak gele kleur; met 1,3,5-trinitro
benzeen trad geen kleuring op. 

Bij de bepaling van het smeltpunt (smeltpuntsmicroscoop) van de zuivere stof 
(A) werden de volgende verschijnselen waargenomen: bij 69° trad een verandering 
in kristalvorm op; de stof smolt daarna bij 88.5-90.0°, werd bij langzame tempera
tuurverhoging weer vast en had dan het smeltpunt 100.5-102.0°. Bij verwarmen in 
vacuo werden ook twee smeltpunten waargenomen. De stof (B) welke wij van Dr. 
Schill mochten ontvangen en waarvoor deze als smeltpunt 87-89° (ongecorrigeerd) 
vermeldt, vertoonde bij verwarmen hetzelfde gedrag. Een mengsmeltpunt van A 
met B gaf geen depressie. Bij TLC op silicagel [loopvloeistof petroleumether (kp 
40-60°)-ether l : 2] en op aluminiumoxide [loopvloeistof petroleumether (kp 
40-60°)-ether 4: l] werden voor A en B dezelfde RF waarden gevonden. 

De IR spectra van A en B zijn identiek. UV spectra (cyclohexaan): A, maxima 
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bij 216 mµ (loge 4.22), 271 mµ (log 8 3.84), 315 mµ (log 8 3.74) en een schouder bij 
ongeveer 233 mµ; B, maxima bij 216 mµ (logs 4.25), 272 mµ (loge 3.89), 314 mµ 
(log e 3.78) en een schouder bij ongeveer 235 mµ. PMR spectrum (20-proc. op
lossing in deuterochloroform): behalve een singulet bij -r 3.45 (arom. protonen) 
brede signalen bij T 5.97 (OCH2), 6.6-7.0 (NCH2) en(';) 8.0-9.3 (resterende pro
tonen) met eenscherpe piek bij T 8. 77 en een breder maximum bij T 9.18 (zie pag. 113). 

Analyse: 
C47H 84N 20 2 (709.21) 

gev. C 79. 7, 80.0; 
ber. C 79.59; 
gev. 0 4.5, 4.5 
ber. 0 4.51 

H 12.0, 12.0; 
H 11.94; 

N 3.9, 4.1; 
N 3.95; 

Molecuulgewicht, bepaald met een Mechrolab osmometer, model 301A, in benzeen: 
640, 650. 

4.6.4. QUATERNAIRE AMMONIUMZOUTEN EN VERBREKING VANN-Caryl 
BINDING EN 

N,N-Diethyl-2, 5-dimethoxyaniline-methiodide 

Deze stof werd verkregen door N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline enkele uren te 
koken met methyljodide of met een oplossing van methyljodide in methanol of 
aceton. Met methanol als oplosmiddel werd de reactie als volgt uitgevoerd. 

Een oplossing van 1.05 g (5.0 m.mol) N,N-diethyl-2,5-diinethoxyaniline en 
3.6 g (25 m.mol) methyljodide in 10 ml methanol werd 2 uur gekookt onder terug
vloeiing. Na twee dagen staan bij kamertemperatuur werd de oplossing in vacuo 
ingedampt tot ongeveer 5 ml; nadat 25 ml ether was toegevoegd ontstond een neer
slag, dat werd afgezogen, gewassen met 25 ml ether en tweemaal omgekristalliseerd 
uit een mengsel van 25 ml absolute ethanol en 150 ml ether. Verkregen werd l.34 g 
(76 %) N,N-diethyl-2,5-dimethoxyaniline-methiodide als vrijwel witte stof met 
smp 195.0-195.5°. 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 224 mµ (log 8 4.34) en 293 mµ 
(log e 3.66). PMR spectrum (20-proc. oplossing in D 20): multiplet T 2.80-2.97 
(arom. protonen), multiplet T (';) 5.3-6.6 (NCH2CH3); in hetzelfde gebied liggen 
singnlets bij -r 6.08 (OCH3 ), 6.19 (OCH3 ) en 6.54 (NCH3); triplet -r 8.97 (NCH2CHa, 
J 7 cps). Alsreferentie werd gebruikt TMS in tetrachloorkoolstof als externe standaard. 

Analyse: 
C13H 22IN02 (351.24) 

gev. C 44.8, 44.9; 
ber. C 44.45; 
gev. N 3.9, 3.9 
ber. N 3.99 

H 6.3, 6.5; 
H 6.32; 

I 36.0, 36.l; 
I 36.14; 

N,N,N',N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-mono-methiodide 

Een oplossing van 960 mg (3.42 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-
dimethoxybenzeen (86c) en 5.5 g (39 m.mol) methyljodide in 20 ml aceton werd 3 
dagen bij kamertemperatuur in het donker bewaard. De hierbij ontstane kristallen 
werden afgezogen en gewassen met 75 ml ether. Deze vaste stof (0.19 g) bestond 
uit onzuiver bis-methiodide met smelttraject 207-211°. In het filtraat ontstond 
bij het toevoegen van de wasvloeistof opnieuw een neerslag; <lit product werd af
gezogen en gewassen met 25 ml ether. Verkregen werd 996 mg (69 %) N,N,N',N'
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-mono-methiodide als witte stof met 
smp 137.0-138.5°. 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 219 mµ (log e 4.49), 272 mµ (log 
s 3.99) en 307 mµ (loge 3.90). PMR spectrum (10-proc. oplossing in D 20): singulets 
T 3.01 en 3.12 (arom. protonen), multiplet -r (';) 5.3-6.6 (NEil CH2CH3 ), singulets 
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-r: 6.06 (OCH3 ), 6.12 (OCH3) en 6.50 (NEllCH3 ), quadruplet -r: 6.87 (NCH2CH3 ), 

triplets -r: 8.94 en 9.06 (NEil CH2CH3 en NCH2CH3, J 7 cps). Als standaard werd 
een oplossing van TMS in tetrachloorkoolstof gebruikt (externe referentie). 

Analyse: 
C17H 31IN20 2(422.36) 

gev. C 48.5, 48.5; 
ber. C 48.34; 
gev. N 6.6, 6.8 
ber. N 6.63 

H 7.5, 7.7; 
H 7.40; 

N,N,N',N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-bis-methiodide 

I 29.8, 30.3; 
I 30.05; 

Een oplossing van 3.78 g (13.5 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-
dimethoxybenzeen (86c) en 36 g (0.25 mol) methyljodide in 70 ml aceton werd 
30 dagen in het donker bewaard bij kamertemperatuur (onder stikstof). De ontstane 
kristallen werden afgezogen, gewassen met 30 ml ether, 50 ml absolute ethanol
ethermengsel (1 :5), 30 ml ether en gedroogd in vacuo. Verkregen werd 6.70 g 
(88 %) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-methiodide als 
witte stof met smp 211.0-212.5° (onder ontleding). Voor de bepaling van analyses 
en opname van spectra werd 0.32 g omgekristalliseerd uit een mengsel van 45 ml 
absolute ethanol en 75 ml ether, waarbij 0.28 g bis-methiodide met smp 212.0-212.5° 
werd gei:soleerd. 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 221 mµ (logs 4.48) en 300 mµ 
(logs 3.74). PMR spectrum (10-proc. oplossing in D 20): singulet -r: 2.65 (arom. 
protonen), multiplet -r: N 5.1-6.4 (NCH2CH2), singulet -r: 5.88 (OCH3), singulet 
-,; 6.35 (NCH3), triplet T 8.85 (NCH2CHa J 7.5 cps). Als standaard werd een op
lossing van TMS in tetrachloorkoolstof gebruikt (externe referentie). 

Analyse: 
C18H 34I 2N 20 2 (564.31) 

gev. C 38.2, 38.5; 
ber. C 38.31; 
gev. N 4.8, 4.9 
ber. N 4.97 

H 6.1, 6.1; 
H 6.08; 

I 44.6, 44.7; 
I 44.99; 

N,N,N',N' -Tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-bis-methosulfaat 

Bij 809 mg (2.88 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen 
(86c) werd 2.0 g (16 m.mol) zuiver dimethylsulfaat gevoegd. Het amine loste hier
bij op, terwijl na 15 minuten weer een neerslag ontstond. Na 7 dagen staan bij 
kamertemperatuur werd 10 ml ether toegevoegd; de vaste stof werd afgezogen en ge
wassen met 50 ml ether. Voor de bepaling van analyses en opname van spectra werd 
deze stof (1.525 g) omgekristalliseerd uit een mengsel van IO ml methanol en 60 ml 
ether en daarna gewassen met 50 ml ether. Verkregen werd 1.347 g (88 %) N,N, 
N',N' -tetraethyl-1,4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-bis-methosulfaat als witte stof 
metsmp 174-176°. 

UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 233 mµ (logs 4.11) en 299 mµ 
(logs 3.76). PMR spectrum (20-proc. oplossing in D 20): singulet T 2.68 (arom. 
protonen), multiplet -r: N 5.1-6.5 (NEil CH2CH3), singulets -r: 5.93 (OCH3), T 6.28 en 
6.39 (NEil CH3 en CH3S049 ), triplet -r: 8.87 (NEil CH2CHa, J 7.5 cps). 

Analyse: gev. C 45.2, 45.4; H 7.6, 7.5; 
C20H 40Np10S2 (532.69) ber. C 45.09; H 7.57; 

N 5.3, 5.4 
N 5.26 

N,N,N,N',N'N' -Hexaethyl-1,4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen-bis-tetrafluoroboraat 

Een suspensie van 4.2 g triethyloxonium tetrafluoroboraat185 in 15 ml absolute 
ether werd 45 minuten geroerd (onder stikstof); de ether werd daarna m.b.v. 
stikstof door een metalen canule verwijderd. Deze behandeling met ether werd twee-
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maal herhaald; de resten ether werden verwijderd bij 0.1 mm (0.5 uur bij kamer
temperatuur). Het op deze wijze gewassen en gedroogde reagens (4.20 g, 22.2 m.mol) 
werd opgelost in 15 ml zuiver dichloormethaan. Hierbij werd een oplossing van 2.94 
g (10.5 m.mol) N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c) in 
15 ml dichloormethaan gevoegd; de temperatuur steeg tot 30°. Het mengsel werd 
4 dagen bij kamertemperatuur geroerd, waarbij een wit neerslag ontstond en de 
oplossing eerst blauw en later lichtgeel werd. De suspensie werd 8 uur gekookt onder 
terugvloeiing (bij bovengenoemde bewerkingen bevond het mengsel zich steeds in 
een ,,rustende" stikstofatmosfeer). Na afkoelen tot 0° werd de vaste stof aan de lucht 
afgezogen, gewassen met 50 ml dichloormethaan en gedroogd boven fosforpentoxide. 
Het witte product (5.03 g) werd omgekristalliseerd nit 190 ml methanol, waarbij de 
oplossing werd afgekoeld tot -10°. Verkregen werd 3.79 g (71 %) N,N,N,N',N',N'
hexaethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen-bis-tetrafluoroboraat als witte stof 
met smp 283-285° (onder ontleding). 

IR spectrum (nujol): o.a. een zeer zwakke absorptie in het gebied van de N-H 
rekvibraties (3190 cm-1 ) en een zeer sterke absorptie bij ca. 1080-1000 cm-1 (BF49; 

zie ref. 186). UV spectrum (96-proc. ethanol): maxima bij 233 mµ (log /3 4.05) en 
302 mµ (log /3 3. 77). PMR spectrum (10-proc. oplossing in trifluorazijnzuur): singulet 
r 2.40 (arom. protonen), singulet r 5. 79 (OCH3 ), samenvallend met een quadruplet 
r 5.81 (NCH2CH3 ), triplet r 8.67 (NCH2CHa, J 7 cps). 

Analyse: 
C20H 38B 2F 8N.02 (512.18) 

gev. C 46.5, 46.9; 
ber. C 46.89; 

H 7.6, 7.6; 
H 7.48; 

N 5.6, 5.6 
N 5.47 

Reacties van N,N' : N,N' -bis (decamethyleen )-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzeen ( 57c) 
met alkyleringsmiddelen 

a. Reactie van 57c met methyljodide 

Een oplossing van 889 mg (2.00 m.mol) 57c en 11.4 g (80 m.mol) methyljodide in 
15 ml zuivere aceton werd in het donker onder stikstof bewaard bij kamertemperatu ur. 
Na 16 dagen was nog geen neerslag ontstaan. Bij toevoegen van 40 ml absolute ether 
werd de oplossing troebel. Na nog 5 dagen staan bij kamertemperatuur werd de 
bovenstaande vloeistof afgeschonken van het ontstane neerslag. Dit werd ge
wassen met 15 ml absolute ether en een half uur gedroogd bij 20°/0.05 mm. Ver
kregen werd 830 mg vrijwel witte stof met smeltpunt ongeveer 188-189°; het smelt
punt is sterk afhankelijk van de verwarmingssnelheid. Door achtereenvolgens om te 
kristalliseren nit een mengsel van 3 ml absolute ethanol, 15 ml absolute ether en 
0.1 ml CH3I en nit een mengsel van acetonitril en ether, kon 376 mg enigszins gele 
stof, met smp ca. 182-184°, worden ge1soleerd (het smeltpunt is niet reproduceer
baar). Het product is bij kamertemperatuur vrij goed oplosbaar in methanol, 
dimethylsulfoxide, trifluorazijnzuur en dichloormethaan. Bij opwerken van de 
moederlogen werden geen zuivere producten ge1soleerd. 

PMR spectrum (hexadeuterodimethylsulfoxide): singulets r 2.88 en 3.17 (arom. 
protonen), slecht opgesplitste band r~5.5-6.8(NEllCH2 , NEllCH3,NCH2); in het
zelfde gebied liggen twee scherpe singulets r 6.02 en 6.08 (OCH3). Breed signaal 
T ~ 8.0-9.4, met het grootste maximum bij r 8.93; het maximum bij de hoogste 
veldsterkte ligt bij r 9.20. Uit het feit dat twee ,,aromaatpieken" en twee ,,OCHa 
pieken'' aanwezig zijn, blijkt dat deze stof niet het bis-methiodide is. Deze gegevens, 
evenals de integratieverhouding, zijn in overeenstemming met dat wat wordt ver
wacht voor het mono-methiodide. Integratieverhouding arom. protonen: (OCH,, 
NEil CH2, NEil CH3, NCH2): resterende protonenis 1.5: 17: 33; berekend voorhetmono
methiodide: 2: 17: 32. 
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Analyse: 
C29H 51IN a0a ( 586. 65) 

gev. C 58.l, 58.5; 
ber. C 59.37; 
gev. N 4.8, 5.2 
ber. N 4.78 

H 8.4, 8.7; 
H 8.76; 

I 22.6, 22.8; 
I 21.63; 

De opgegeven berekende waarden zijn die voor het mono-methiodide. 
De reactie werd eveneens uitgevoerd zonder oplosmiddel en in acetonitril, in 

nitromethaan en in dimethylsulfoxide. Ook na maanden staan bij kamertemperatuur 
kon geen bis-methiodide worden geisoleerd. 

b. Reactie van 57c met dimethylsulfaat 

Deze reactie werd op vrijwel dezelfde wijze uitgevoerd als de reactie van N,N,N',N' -
tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (86c) met dimethylsulfaat. Een 
kleurloze olie werd verkregen. Het PMR spectrum van een oplossing in D 20 ver
toont o.a. een breed signaal tussen -,; 2.25 en 2.40 naast een singulet bij -,; 2.57. 
Hieruit volgt dat het gewenste bis-methosulfaat niet is gevormd. 

c. Reactie van 57c met triethyloxonium tetrafluoroboraat 

De reactie van 57c met triethyloxonium tetrafluoroboraat werd als volgt uitge
voerd. Een oplossing van 1.18 g (6.2 m.mol) triethyloxonium tetrafluoroboraat en 
889 mg (2.00 m.mol) 57c in 15 ml zuiver dichloormethaan werd in een droge stik
stofatmosfeer 24 uur gekookt onder terugvloeiing, waarbij een wit neerslag ontstond. 
Na 4 dagen staan bij kamertemperatuur werd het reactiemengsel afgekoeld tot 
-35°. Het oplosmiddel werd onder uitsluiting van vocht door een filter geperst, 
waarna de vaste stof werd gewassen met I 0 ml dichloormethaan ( - 35°) en daarna 
bij kamertemperatuur gewassen met 25 ml absolute ether. De witte stof (939 mg) 
werd tweemaal omgekristalliseerd uit een mengsel van acetonitril en ether. Verkregen 
werd 784 mg witte stof met smeltpunt ca. 285° (onder ontleding). Dat deze stof niet 
het bis-quaternaire zout is maar het bis-HBF4 zout, bleek o.a. uit de hoeveelheid 
57c, welke ontstond bij behandeling met een oplossing van kaliumwaterstof
carbonaat. 

Reacties van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)-2,5-diaminohydrochinon heneicosamethy
leenether (98) met alkyleringsmiddelen 

Op dezelfde wijze als is weergegeven in de voorgaande experimenten voor de ver
bindingen 86c en 57c hebben we het procatenaan 98 laten reageren met alkylerings
middelen. Bij de reacties met methyljodide en dimethylsulfaat werden geen zuivere 
producten verkregen. Uit de PMR spectra blijkt dat geen bis-quaternaire zouten 
zijn gevormd. Bij de reactie met triethyloxonium tetrafluoroboraat ontstond het 
bis-HBF4 zout; opbrengst na omkristallisatie uit methanol 62 %, smp 245-255° 
(onder ontleding). 

IR spectrum (nujol): o.a. een vrij zwakke absorptie bij 3110 cm-1 en een zeer 
sterke brede band bij ongeveer 1050 cm-1 (BF49 ). 

Analyse: gev. C 64.1, 64.2; 
C47H 86B 2F 8Na02{884.86) ber. C 63. 79; 

H 9.9, 10.0 
H 9.80 

Uit dit zout werd door behandeling met een oplossing van kaliumwaterstofcarbonaat 
het procatenaan 98 verkregen. 

Verbreking van N-Ca.ry1 bindingen 

a. Bij een poging de N-Caryl bindingen van N,N' :N,N'-bis(decamethyleen)
l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzeen (57c) te verbreken door hydrogenering met 
Pd(OH)a/BaS04 katalysator (bereid door SWATERs161) volgens de methode van 
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KUHN en HAAS155 trad geen reactie op. De uitgangsstof werd kwantitatief terug
gewonnen. 

b. De reductie van N,N,N,N',N',N'-hexaethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxyben
zeen-bis-tetrafluoroboraat volgens de methode van HORNER en MENTRUP15• werd 
als volgt uitgevoerd. Door een suspensie van 1.280 g (2.50 m.mol) van dit zout in 
50 ml water werd in de apparatuur (Abbildung 3), beschreven door bovengenoemde 
onderzoekers, gedurende 2 uur gelijkstroom geleid. De spanning bedroeg 24-26 V 
en de stroomsterkte l.9-2.l A. Tijdens de reductie loste het zout op en steeg de 
temperatuur tot 70°. Na afloop werd de troebele oplossing aangezuurd met 2N 
zoutzuur en driemaal uitgeschud met 25 ml ether. De etherische oplossingen werden 
samen driemaal gewassen met 15 ml water, gedroogd met kaliumcarbonaat en in 
vacuo drooggedampt. TLC (silicagel; loopvloeistof benzeen) van het residu gaf een 
vlek met dezelfde RF waarde als authentiek p-dimethoxybenzeen. Door kristallisatie 
uit een mengsel van 5 ml methanol en 5 ml water werd een witte stof met smp 
50-53.5° verkregen. Een mengsmeltpunt met authentiek p-dimethoxybenzeen gaf 
geen depressie. De opbrengst aan p-dimethoxybenzeen bedroeg 56 mg (16 %). 

Van de zure waterlaag werd, na neutralisatie, 25 ml afgedestilleerd. Het destillaat 
rook naar amine; bij toevoegen van pikrinezuuroplossing sloeg een gele stof neer; 
deze werd afgezogen en gewassen met water. Verkregen werd 158 mg (21 %) 
triethylammoniumpikraat met smp 171-173° (lit.187 : smp 172-173°). 
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Fig. 4.5. PMR spectrum van N,N'-decamethyleen-p-diaminobenzeen (20-proc. op
lossing in deuterochloroform); zie pag. 59. 
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TMS 

Fig. 4.6. PMR spectrum van N,N'-decamethyleen-l,4-diamino-2,5-dibroombenzeen 
(20-proc. oplossing in deuterochloroform); zie pag. 61. 

TMS 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

Fig. 4.7. PMR spectrum van N,N':N,N'-bis(decamethyleen)-l,4-diamino-2,5-
dimethoxybenzeen (57c); 10-proc. oplossing in deuteroch!oroform); zie pag. 71. 

TMS 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

Fig. 4.8. PMR spectrum van N,N':N,N'-bis(decamethyleen)-2.5-diaminohydrochinon 
heneicosamethyleenether (98; 20-proc. op!ossing in deuterochloroform), zie pag. 107. 
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SUMMARY 

The ultimate purpose of the investigation described in this thesis 
was the synthesis of a catenane (interlocking ring compound). 

Chapter l deals with literature on this subject, chemical topology 
with respect to catenanes, nomenclature, stereochemistry and 
chemical and physical properties of simple catenanes. 

In chapter 2 a survey is given of general principles for syn
thesizing interlocking rings. The important contribution of LuT
TRINGHAUS et al. (1958) is noted. 

From a stereochemical as well as a preparative point of view we 
considered the doubly bridged ansa compound N,N' :N,N'-bis
(decamethylene)-p-diaminobenzene as a promising catenane-pre
cursor. Our intention was to introduce substituents into the benzene 
ring of this compound. However, substitution reactions failed with 
the model substance N,N,N',N'-tetraethyl-p-diaminobenzene. We 
therefore prepared l, 4-diamino-2, 5-dibromo benzene and 1, 4-diamino-
2, 5-dimethoxybenzene with the aim of synthesizing from these 
substances the diansa compounds N,N' :N,N'-bis(decamethylene)-
1,4-diamino-2,5-dibromobenzene (57b) and N,N' :N,N'-bis(deca
methylene)-1,4-diamino-2,5-dimethoxybenzene (57c). 

The synthesis of these two diansa compounds is described in 
chapter 3. The attempted "halo-amine" cyclization of the inter
mediate N,N' -bis (10-bromodecyl)-1,4-diamino-2,5-dibromobenzene 
failed. 
Via the monoansa compound N,N'-ditosyl-N,N'-decamethylene-2,5-
dibromobenzene impure 57b has been prepared. The corresponding 
diansa dimethoxycompound 57c was prepared in a nearly analogous 
manner. Because N,N'-ditosyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzene 
is almost insoluble in most organic solvents we used N.N'-dimesyl
l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzene which has a greater solubility. 

In chapter 4 the synthesis of the procatenane'. N,N': N,N'-bis
( decamethylene )-2, 5-diaminohydroquinone heneicosamethylene e
ther from the diansa compound 57c is described. The entire reaction 
sequence is given in the following scheme: 
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BrCCH2>10Br 

K2C03 

1. acetylation 
2. nit ration ) 
3. reduction 
4. hydrolysis 

1. cyclization ~ 
2. hydrolysis 
3. reduction 

HBr, phenol, 
acetic acid 

0 0 
II II 

ClCCCH2>sCCl 

<C2H5>3N 

-~B~2H_s _ __,, L2>10 *N OCH3 JH2>10 J:!.4 
tetrahydrofuran I ) 

\. CH30 

NaH,DMSO 

BrCCH2>10CN 

~---N----

In dimethylsulfoxide withsodiumhydride as a baseN,N':N,N'
bis(decamethylene)-1,4-diamino-2,5-dihydroxybenzene reacted 
readily at about 25° with, for instance, 10-bromodecylcyanide. 
Under the same conditions l,4-diamino-2,5-dibromobenzene reacted 
with ethylbromide to give N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-
dibromobenzene, whereas this compound could not be obtained in a 
pure state by other procedures. Thus the 0- and N-alkylation of 
relatively inert compounds in dimethylsulfoxide with sodium
hydride as a base may be a general alkylation method. 

Except for the last reaction step, viz. the reduction to the pro
catenane N,N': N,N'-bis(decamethylene)-2,5-diaminohydroquinone 
heneicosamethylene ether, we had finished this synthesis when a 
paper of SCHILL (1965) appeared describing the synthesis, along an 
entirely different route, of the same compound. Comparison of the 
properties of Schill's and our product showed that the two sub
stances are identical. 

Some features concerning the stereochemistry of the diansa 
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compounds and the procatenane are also discussed in this chapter. 
Because almost no colouration occurs upon addition of solutions of 
tetracyanoethylene to N,N': N,N'-bis(decamethylene)-l,4-diamino-
2,5-dimethoxybenzene (57c) in contrast to the model compound 
N,N,N',N'-tetraethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzene we con
clude that in 57c the two -(CH2) 10-chains are on opposite sides of 
the benzene ring. Stuart-Briegleb models show that this configura
tion is sterically much more favoured over the one in which these 
chains are on the same side. Furthermore we consider it very likely 
that in the procatenane the two -(CH2)10-chains are also on 
opposite sides of the benzene ring. 

We did not succeed in breaking the bonds between the N-atoms 
and the benzene ring. No reaction occurred in an attempt to split 
the N-aryl bonds in the model compound 57c by the method of 
KUHN and HAAS (1958). With reagents, normally used for the 
preparation of quaternary ammonium salts from tertiary amines, 
the procatenane and the model compound 57c did not form a bis
quaternary salt in contradistinction to the simple model compound 
N, N ,N' ,N '-tetraethyl-1, 4-diamino-2, 5-dimethoxybenzene. A bis
qua ternary salt of the latter substance, viz. N,N,N,N',N',N'
hexaethyl-l,4-diamino-2,5-dimethoxybenzene-bis-fluoroborate, was 
electrochemically reduced by the method of HORNER and MENTRUP 

(1961) giving, by cleavage of the N-aryl bonds, p-dimethoxyben
zene and triethylamine. 

SCHILL (1965) has also been unable to prepare a catenane from 
the same precursor (prepared differently) due to failure at the last 
reaction step. 
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