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Hitzaurrea 
 
Egia esateko, 1980an, kimikan lizentziatu nintzenean ikerketan jardutea nire 
etorkizuneko lantegia izango zuela uste nuen. Zerbait kitzikagarria eta pizgarria 
izango zela iruditzen zitzaidan. Tesina egiteko aukera izan nuen; artean 5. 
urtea ikasten ari nintzela hasi nintzen horretan eskoletara piper eginez. 
Zorionekoa izan nintzen eta Kimika Fakultatean irakasle lagunaren lanpostua 
lortu nuen. Beraz, eskolak ematen, laborategi-praktikak eta ariketak hain justu, 
hasi nintzen tesirako ikerketa-lanarekin batera. 
 
Luze jo gabe ohartu nintzen nire izaera ez zetorrela bat ikerketak errutinatik 
duen osagai bazterrezin horrekin eta pazientzia ere ez nuela larregia. Hortaz, 
kasik oharkabean, tesiaren helburua aldatu egin zen, ikerketa-karrera baten 
lehen harri izatetik, bizitzaren alor bati amaiera emateko mugarri bihurtu zen. 
Titulua lortu nahi nuen, prozesu horretan asko ikasten delako eta analisirako 
tresnak ematen dituelako, baina ez nuen nire burua betirako ikerketan ikusten. 
Unibertsitatea eta ikerketa utziko nituela deliberatu nuen. Halaxe egin nuen eta 
nire jardun profesionala mundu pribatuan garatu da matraze, pipeta eta 
gainerakoetatik urrun. Zientziaren munduari ez diot begia kendu, baina beste 
talaia batetik so egiten diot, bizi den sozietatearen ongizatea ardura dionaren 
talaiatik. 
 
Aitor dut nire tesia ez dela ikerketan mugarri bat, titulua jadesteko baleko lana 
baizik. Bestalde, ez dakit neronek ikertu nahi izan nuen bidean aurrerabiderik 
egon den; prekozenorik sintetizatu ote den anetoletik edo antzeko  
molekuletatik abiatuta. Ez zait, egia esan, asko inporta. Xehetasun bat baino ez 
da zientziaren jarioaren osotasunean. 
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L SARRERA

Uzten hondamenaren amenazu diren intsektuen kontrako gizakiaren borrokan, arlo
beri bat zabaldu da azken urteotan: intsektuek sortzen dituzten hormonen azterketa eta
izurrien kontrolerako berorien erabilpenaren ikerketa, (1 eta 2) . Hormona hauen artean
erabilpen eta efikaziaren aldetik etorkizunik handiena dutenak sexu-hormonak (fero-
monak) eta gazte-hormonak (GH) dira .

Izurrien kontrolean GH-en erabilpeneranzko lehenengo hurbilketa batek, GHaren
intsektuaren gaineko erabilpen zuzena proposatzen du . Gazte-hormonak intsektuari
heldutasunera heltzea dieragoza eta beraz metamorfosiaren azken urratsetan ez du present
egon behar . Garai horretan gazte-hormona intsektuari aplikatzen zaionean metamorfosia
eraldatzen da eta lortzen den aleak, gazteari eta helduari dagozkion ezaugarrien nahaste
diren ezaugarriak, ditu . Honelako aleak ezin du ez jan ezta ugaldu ere eta denbora
gutxiren buruan hil egiten da (3 eta 4) . Metodo honek duen arazoa zera da, beraren
erailpena intsektuaren garapenaren oso urrats jakin eta laburretara mugatzen dela .
Bestalde, gazte-hormonak guztiz beharrezkoak dira anitz funtzio fisiologiko betetzeko, bai
intsektua gaztea denean baita heldua denean ere . Honela, eta esaterako, larba-egoeran
dauden intsektuek gazte hormonazko kontzentrazio handiak behar dituzte neguloan
murgildu ahal izateko, eta ale helduek gazte-hormona behar izaten dute obulutegien
garapenerako. Hortaz bada, gazte-hormonaren eskasiak neguloan murgiltzeko ezintasuna
eragingo luke lehenengo kasuan eta ugaltze-ezintasuna bigarrenean . Bi gertakizunok
espeziearen desagertzea faboratzen dute . Hortaz, gazte-hormonaren sekrezioa inter-
ferituko lukeen metodo bat, a priori, izurrien kontrolerako metodo egokia izango litzateke
(4 eta 5) .

Gazte-hormonen kontrako lana egiten duten konposatu kimikoen artean bi dira
aipagarrienak, 7-metoxi-2,2-dimetilkromenoa -prekozeno 1, (I)- eta 6,7-dimetoxi-2,2-
-dimetilkromenoa, -prekozeno 2, (II)- alegia. Bowers et als-ek lan ederra egin dute bi
produktu hauen ikerketan (1) .
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Konposatu hauek jadanik produktu naturalen artean identifikatuta zeuden (6 eta 7)
eta baita beraien sintesia planteatuta ere (6, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13) . Gainera, Bowers et
als-ek egindako lan itxaropentsuak interes handia sortu zuen beraien analogo eta
deribatuetan (14, 15 eta 16) .

Prekozenoen eragin biologikoa lau area edo barruti nagusitan gertatzen da (17, 18
eta 19) .

a) Metamorfosi goiztiarra : Bizi-zikloa laburtu egiten da ugaltzeko gai ez diren
intsektuak sortzen direlako .

b) Eragin antigonadotropikoa . Obulutegiaren garapena daragozate .
c) Neguloaren indukzioa . Prekozenoen eraginez zenbait intsektuk negulora jotzen

dute eta bertatik ez dira atzera etortzen .
d) Eragin obizida . Zenbait intsekturen arraultzak hiltzen dituzte .

Laburtuz, prekozenoen erabilpenak etorkizun handia dauka goian adierazitako
ekintz area biologikoetako bakoitzean .

Beste alde batetik, produktu aromatizatzaileen artean anetola edo anisaren esentzia
-1-(p-metoxifenil)prop-l-enoa, III- erabilienetako bat da, industria farmazeutikoan
zein elikagaigintzan . Hala eta guztiz ere, berorren ekoizpen-ahalmena,
kontsumo-posibilitateak baino handiagoa da eta beraz interesgarria gerta daiteke anetolari
aplikabide berriak aurkitzea .
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Gure laborategian lan egin da jadanik helburu horrekin (20 eta 21) industriarekiko
lankidetzan. Kasu hartan, asmoa molekulari aldaketa kimiko txiki batzuk eginda, beraren
propietate organoleptikoak aldatzea zen .

Anetolaren eta prekozenoen egiturari begira, anetolatik abiatuta prekozenoetaranzko
sintesi berri bat, zeinak aurretik proposatuta zeudenak hobetuko lituzkeen, plantea zite-
keela ikusi zen .

Doktoradutza-Tesi honen hasierako helburua, anetoletik abiatuta prekozenoen
sintesi berri bat planteatzea izan da. Proposatutako sintesi-eskemaren lehenego fasean
lortutako emaitzek, Doktoradutza-Tesi honen azken helburua anetolaren eta bere
deribatuen eraztun aromatikoaren hidroxilazio- eta nitrazio-erreakzioei mugatzera bultzatu
gaituzte .
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2 .- ALDERDI TEORIKOA

2 .1 .-Sintesiaren planteamentua

Anetola substrato moduan erabiliaz prekozenoen sintesia planteatzeko garaian eta
hiruron egiturari begira, zailtasun eta oztopoak non egongo diren errazki aurresan daiteke .
Hauetako bat, katea propilenikoarekiko orto posizioan hidrolixo talde bat sartzea izango
da. Hidroxilo talde honek oxigenoaren bidezko bigarren eraztunaren eraketa bideratuko
luke .

Beste zailtasun bat isomeri aldaketa izango da . Merkatal anetolak duen E isomeria
Z isomeria bilakatu beharko da, eraztunaren eraketarako faboragarria dena .

Ondoren aipatzen den eskema deskripizio orokorra eta orientatzailea da . Bertan,
planteatutako transformazioen urratsak ez dira zehazki adierazten, zenbait kasutan aurrez
aurretik zehaztu ezin daitezkeelako .
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2 .2 .- Eraztun aromatikoaren hidroxilazioa

Aurreko atalean esan dugunez, hidroxilazioa da gure ustez planteatutako
sintesiaren urratsik funtsezkoena, zeren eta jakina denez deribatu bentzenikoen
fenoletarako oxidazioa zailtasunak izaten bait ditu molekula konplexuetan . Nahiz eta
anetolaren konplexitate-maila oso handia izanez, albokatean dagoen lotura bikoitzak
oso sentikor bihur lezake molekula oxidazio-metodo desberdinekiko . Honi, hidroxilo
fenolikoa sartzean dagoen orientazio-oztopoa erantsi behar zaio .

Bestalde, nahiz eta sintesiaren betebeharrezko baldintza izan ez, urrats gutxien
duen metodoa aurkitzen saiatu gara . Puntu hau erabakikorra izan daiteke sintesiari industri
erabilpena eman nahi bazaio . Zentzu honetan, erreaktibo garesti eta eskala handian
aplikatzeko unean oztopoak sortzen dituzten baldintzei ekidin egin diezaiekeen metodoa
behar da .

Eraztun aromatikoen fenolerako oxidazio-metodoak gaiaren edozein berrikustapen
egokian aurki daitezke (22, 23, 24, 25 eta 26), eta behekoetan laburtzen dira :

1 .- Hidroxilo anioiaren bidezko ordezkapen nukleozalea erabiltzen dutenak .
2.- Oxigeno eta peroxidoen bidezko oxidazio-metodoak
3 .- Beste metodoak

2 .2 .1 .- Hidroxilo anioiaren bidezko ordezpaken nukleozaleak

Hiru aztertu dira batez ere . Hauetako lehenengoak aril haluroak erabiltzen ditu
lehengai moduan. Hauek, tenperatura altutan (350-400°C) eta presiopean sodio hidroxi-
dozko ur-disoluzio batez tratatzen direnean, halogenoa hidroxilo talde batez ordezkatzen
dute. Metodo hau, industrialki klorobentzenotik fenola lortzeko erabiltzen da . (27) .

C6H5C1 + NaOH (aq) --- C6H5OH + NaCI

	

2

Bigarrenean, ingurune alkalinotan azido sulfoniko talde bat ordezkatzen da, (28) .
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Azkenekoa, arilo katioi bat parte hartzen dueneko SN1 erreakzio baten adibidea
da. Erabilitako substratoa diazonio-gatz bat da, zeina ingurune azidotan urez azkarki
konbinatzen bait da dagokion fenola emanez, (29) .

Ar+ + N2 + X-

H20

ArN+2X- ArOH + HX
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2.2.2 . - Oxigeno edo peroxidoen bidezko metodo oxidatiboak

Fenolerako eraztun bentzenikoen oxidazio zuzenean oxigenoa eta peroxido-multzo
handi bat erabili izan dira. Katalisi azidoaren presentzian erreaktibo hauek elektroizale
moduan joka dezakete ala, homolitikoki erreakzionatuz, oxigeno erradikalak eman ditza-
kete. Molekula sinpleei oxidazio zuzenaren aplikabidea nahiko ezaguna eta orokorra da,
molekula konplexuei aplikatzerakoan metodoa ordea, oztopoak ager litezke .

Agente oxidatzaile moduan airea erabiliaz molekulak sinpleak fenolera oxidatzea
lor daiteke. Hori da bentzenoaren kasua ; fase gaseosoan eta ziklohexano, iodo eta
oxigenoaren presentzian fenolera oxidatzen da errendimendu onargarri batekin (%40-60) .

Deribatu aromatikoen oxidazio zuzenerako beste metodo bat Fenton erreaktiboak
erabiltzea da . Agente oxidatzailea ur oxigenatua da trantsizio-metal bat eta erredox tanpoi
baten presentzian (31) .

1 1



Mota guztietako peroxidoak (arilo-, aroilo-, arenosulfonilo, azidoak eta esterrak)
erabiliak izan dira hidroxilazio zuzenean . Kasu askotan aziloxidazioa ere gerta daiteke .
Erreaktibo guzti hauen artean erabiliena disopropil peroxodikarbonatoa da, etekin onak
eta albo-emaitz gutxi ematen dituelako (32) . Erabilpen handia duen beste erreakzio bat
Elbs-ena da, ingurune alkalinotan sodio persulfatoa erabiltzen duena (33 eta 34). Honek,
fenol batean bigarren hidroxilo talde baten sartzea bideratzen du lehenengo hidroxilo
taldearekiko para posizioan, ala hau beterik badago orto posizioan .

Beste metodo batek erreaktibo organometalikoak erabiltzen ditu fenolen lorketa-
rako. Honela deribatu organolitikoek edo Grignard-en erreaktiboek zuzenean erreakziona-
tzen dute oxigenoz dagozkien fenola sortzeko (35) . Etekin hobeak lortzen dira deriba-
tu organometalikoak molibdeno-konplexuekin, molibdeno peroxido/piridina/hexametil-
fosforamidarekin esaterako, tratatzen direnean, (36) .

2.2.3 .- Beste zenbait metodo

Bestalde, L. Floru eta als-ek, (37), nitroderibatuetatik abiatuz p-aminofenolak
sintetizatzeko metodo bat deskribatzen dute . Bertan, nitrobentzenoa aluminio-hautsez
ingurune azidotan tratatzen da, p-aminofenola, %92-ko errendimenduaz, lortzeko .

2 .3 .- Anetolaren eraztun aromatikoaren hidroxilazioa

Aipatutako metodo guztien artean hidroxilazio zuzena jo zen egokientzat; Fenton
erreaktiboen eta erreaktibo organometalikoen erabilpena eta Floru-ren metodoa alegia .
Ordezkapen nukleozaleen bidezko metodoak baztertzeko arrazoiak aldatu egiten ziren
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gorago deskribatutako hiru metodoen artean . Hala ere, hiruren baitan ordezkapen-
-orientazioaren arazoa datza . Jakina da metoxilo taldea orto/para orientatzailea dela eta
ondorioz ordezkatzaile berriak posizio horretan sartuko dira (38) .

Anetolean katea alifatikoak para posizioa okupatzen duenez, orto posizioa
gertatzen da aktibiatua ordezkapenarekiko . Orto orientazio hau Iraki Irazabalbeitiaren
Lizentziatur tesian (20), frogatua izan zen anetolaren bromazio-erreakzioa aztertu zenean .

Hala eta guztiz ere, sartzen den hidroxilo taldearen orientazioaren arazoa guk
proposatutako metodoetan ere agertzen da. Fenton moduko erreaktiboen erabilpenak
zenbait substratoren baitan, ez du gauza zehatzik adierazten hidroxilo talde sartzailearen
orientazioari buruz (2.3 .1 ataleko 1 . taula). Deribatu hidroxilatu desberdinen proportzioa
substratoaren izaerarekin eta hidroxilazio-baldintzekin aldatzen da .

Deribatu organometalikoen erabilpenak bestalde, bi hidroxilazio-erreakzio jarrai
egitera behartuko gaitu bigarren hidroxilo taldea nahi dugun posizioan sar dadin (sartu-
tako lehenengo hidroxilo taldeak katea propilenikoarekiko orto posizioa aktibatuko du) .

Floruren metodoak aitzitik, deribatu hidroxilatua nahi dugun posizioan jadestera
garamatzake .

2 .3 .1 .- Fenton erreaktiboak

Mende hasieratik da ezaguna bentzeno eta beronen deribatuen oxidazioa Fenton
ereaktiboak erabiliaz (31) . Ondoren eta Merz eta Waters-ek egindako lan mekanistikoaren
ondorioz (39) batez ere, gaiari buruz literatura zabala plazaratu da .
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Bentzenoaren kasuan, lanok hidroxilo erradikalaren formazioa behekoa dela
adierazten dute, Z

Fe2+ + H202 - Fe3+ +HO- + HO.

	

7

zein azkarki eraztun aromatikoari itsasten bait zaio hidroxizildohexadienilo erradikal bat
sortzen delarik. Erradikal honek, fenola edo bifeniloa eman dezake, 8_.

Hidroxiziklohexadienilo erradikala erreakzio-baldintza desberdinetan detektatua
izan da, bai ultramorezko espektroskopiaz (40) baita spin elektronikozko erresonantziaz

ere (41) . Fenol/bifenilo erlazioa, Fe3+, Cu2+, eta 02aren moduko agente oxidatzaileen

presentziarekin handitu egiten da. (42 eta 43) .

Hala eta guztiz ere, azpimarratu beharra dago geroago Norman-ek (44, 45 eta 46),
Hamilton-ek (47) eta Walling-ek (48) egindako lanek, hidroxilo erradikalek eta sistema
aromatikoek eratutako aduktoen kimika, _8 eskemak adierazitakoa baino korapilatsuagoa
dela azaldu dutela .
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Bentzeno, tolueno eta azido fenilazetikoarekin bereziki egindako azterketa-serie
luze baten ondorioz Walling-ek, Fenton erreaktiboen bidezko eraztun aromatikoren
hidroxilazioa azaltzeko erreakzio-eskema nahiko konplexua proposatzen du . Eskema

hau, hidrogeno peroxidoak Fe 2+ ioiari egiten dion erasoarekin hasten da, Z. Hau da

gainera erreakzio-abiaduraren urrats mugatzailea .

Eratutako hidroxilo erradikalek bi bide jarrai ditzakete, (49 eta 50) :

CFe2+ ioiak oxidatu, 2

HO- + Fee+ ---* Fe3+ + HO- 2

›edo substratorari eragin, 10.

Ri .

HO- + substratoa Rj •

R'
k

Fe 3+

Fe 2+

emaitza + Fe 2+

dimerizazioa

emaitza + Fe 3+

Io

Hidroxilo erradikalen neutralizazioa, 2 eskermaren araberakoa nahi ez den
erreakzioa da eta minimizatu beharra dago .

Azkenik, 2 eta 10 eskemen aplikazioa bentzeno eta beronen deribatuei 11

eskemak adierazten du .



Walling-en ustetan, hidroxilo erradikalek substrato aromatikoei egiten dien erasoa
adizio baten bidez jazoten da, hidroxiziklohexadienilo erradikalak sortzen duena. Erra-
dikal hauek espektroskopikoki detektatuak izan dira lehenago, jadanik esan denez .
Uste hau gainera oxidatzaile egokia, Cu2+ ioia esaterako, dagoen sistema guztietan pro-
duktu fenolikoak aurkitzen direlaren gertakizunarekin indartzen da . Bestalde, -a erreak-

zioaren erreakzio lehiakari bat, albo-katea posibleetatik a posizioko hidrogeno baten
erauzketa zuzena izango litzateke . Hala ere, Hamilton-ek (47) frogatu duenez, adizioa
albo-kateekiko erasoa (k) baino askoz azkarragoa da .

Hidroxiziklohexadienilo erradikala formatua izan ondoren, honek fenola sor
dezake, edo erradikalkatioi baten bidez hasierako produktua birsortu (i), edo oxidazio-
-produktu sekundarioak sortu, (c) .

Hamilton-ek (47) produktu sekundarioen eraketarako beste erreakzio bat propo-
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satzen du, 12 alegia. Bestalde, n motako karga-transferentziazko konplexu bat eratzen
dela dio . Walling (45) ez dago ados Hamilton-ek proposatutakoarekin, arrazoiak bi
direlarik. Alde batetik, HO. erradikalen erredukzio-potentziala gutxi gorabehera 1,0 V den
bitartean, alkilbentzeno tipikoarena 1,8-2,0 V tartean dago. Honela 12 oreka ia osota-
sunean ezkerrerantz egongo da desplazatua eta abiadura oso txikia izango da .

n konplexuari dagokionez, zera dio Walling-ek nahiz eta 12 eskemarekin
konpatiblea izan honen aldeko ebidentziarik ez dagoela .

Hala eta guztiz ere, Walling-ek proposatzen duen b prozesua itzulgarria da .
Alegia, -b prozesuak uraren erradikalkatioarekiko eraso nukleozalea adierazten du . Ho-
nelako erasoak aipatuak izan dira jadanik literaturan (57) . Gainera, bentzenoaren hi-
droxilazioaren kasuan, 180-an aberastutako urez egindako isotopo-trukaketazko saioek
tesi honi eutsi diote (52) .

Azkenik, feta g oxidazio-urratsen izaerari buruz zerbait esan beharko da . Agente
oxidatzailea oxigenoa edo Cu 2+ ioia denean f bideari jarraitzen zaio. Zera adierazi
beharra dago Cu2+ ioiaren kasuan, hidroxiziklohexadienilo erradikalaren oxidazioa, alkilo
erradikal sinpleentzat Kochi-k (53) proposaturiko artekari organokuprikoen antzeko baten
bidez doala dirudiela.

Oxidatzailea Fe3+ ioia denaren kasuan, oxidazioa karbokatioi baten bidez doa eta
g prozesuari darraio.Prozesu honek, 1 taulan erakusten den isomero-banaketaren alda-
keta (fenol meta-ordezkatuen gutxipena) azaltzen du .

1 7



1 . Taula. Oxidatzailearen araberako fenol-isomeroen erlazioa .
Walling-en datuetatik landua (48) .

Fe3+ ioiaren bidezko oxidazioa oso sentikorra izango da eratutako karbonio
ioiaren egonkortasunarekiko, eta ondorioz oxidatzailea Cu 2+ ioia deneko kasuetan baino
etekin eskasagoak lortuko dira . Horrela dirudi behintzat Walling-ek (48) emandako
datuei begiratuta; eraztun ordezkatu guztietan etekina handiagoa da Cu2+ ioia erabiliz Fe 3+

ioia erabiliz baino. Bentzenoaren kasuan aitzitik, non karbokatioia egonkor dezakeen
ordezkatzailerik ez dagoen, emaitza berdintsuak dira oxidatzaile bat ala bestea erabiliaz .
Bentzeno monoordezkatuen deribatuen kasurako Walling-ek hidroxilazioa meta posizioan
gertatu ondoren karbonio ioi egonkorrenerako berrantolamendua jazoten dela, pro-
posatzen du, l3.

Hala eta guztiz ere, eta 1 taulan azaltzen diren datu bibliografikoen arabera deribatu
meta hidroxilatuaren proportzioa handitu nahi bada Cu2+ ioia erabili behar da oxidatzaile
moduan. Halere, oxidatzailea Fe 3+ ioia baldin bada meta posizioa indartua geldituko
litzateke, ¡j eskemaren arabera, para pozisioa beteta egongo balitz .
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Substratoa Oxidatzailea Fenol
guztiak Orto Meta Para

Toluenoa Fe 3+ 2 46 0 54
Toluenoa Cu 2+ 18 59 12 29
Fenilazetikoa Fe3+ 8,8 73 10 17
Fenilazetikoa Cu 2+ 69 45 31 24
Fenilazetikoa 02 7 66 34 0
Bentzil alkohola Cu 2+ 21 50 36 14



Fenton erreaktiboen jokamoldearen azalpen honi amaiera emateko, zera adierazi
behar da, L] eskemaren arabera eta erreakzio-baldintzak aldaturik posible dela erreak-
zioaren emaitza aldatzea eta kontrolatzea . Azido fenilazetikoaren kasuan, %81 bibentzilo,
edo %82 bentzil alkohol edo %91 fenol lor daiteke .

Antzeko oxidazio-eskemak proposatu izan ditu Walling-ek (54) Fe2+/S204 2-

parearen bidezko eraztun aromatikoen oxidazioentzako .

2 .3 .1 .1 .- Fenton erreaktiboaren aplikazioa 4propilanisolari

Fenton erreaktiboaren erabilpena anetola oxidatzeko unea iritsi zenean, inguru-
nearen baldintza oxidatzaileak zirela eta anetola ezin zela zuzenean erabili pentsatu zen .
Katea alifatikoan anetolak duen lotura bikoitza oso sentikorra da baldintza hauetiko . Alde
batetik, lotura bikoitz horrek ur oxigenatuaren eraginaren kausaz oxidazio-erreakzionak
jasan ditzake, eta bestetik polimerizazio-erreakzioei darraieke . Anetola erreazki poli-
merizatzen da beluago ikusiko dugun legez .

Guzti hau dela eta lotura bikoitza babestea erabaki zen . Aukeratu zitezkeen bide
posibleen artean hidrogenazio katalitikoa egokientzat jo zen . Hau ohizko prozedurari
jarraituz burutu zen (55), kuantitatiboki 4-propilanisola lortu zelarik .

CH3O O>CHCH =CH3 p iCH 30 O CH2 CH2 CH3 14

Lotura bikoitza babestu ondoren, oxidazioa aztertzen hasi ginen Cu 2+/O2(airea)
parea erabiliz oxidatzaile moduan, _l5 . Oxidatzaile moduan Cu2+ ioia erabiltzearen
arrazoia meta hidroxilazioak honela faboratzen direla da .

19



CH30 O CH2CH 2CH3 2'-Ho+ /02K >

	

Fe 22
O> CH30 0>- CH 2CH2 CH 3 IS

OH

Erreakzio honen emaitza negatiboa izan zenez (lehengaia berreskuratu zen),
bigarren saio-serie batean egurats geldoa erabiltzea erabaki zen, zeren eta Walling-ek
(48, 49 eta 50) eta Richter-ek (56) adierazten duten moduan oxigenoaren presentziak
Fenton ereaktiboen erreakzioen etekinak murrizten bait ditu maiz. Bigarren saio-serie
honen emaitzak ere negatiboak izan ziren, ez bait zen nahi izandako substantziaren
kuantitate nimiñoenarik ere jadetsi .

Azkenik, arazoa agente oxidatzailearen baitan egon zitekeela pentsatu genuen eta
ondorioz bi oxidatzaile berrirekin, Fe3+ eta Ce4+ ioiekin alegia, probatzea erabaki zen .

Hala eta guztiz ere, emaitza negatiboak lortu ziren. Saiatu izan zen bestalde, oxigenoa
erabiltzea oxidatzaile moduan baina kasu honetan ere negatiboak izan ziren erdietsitako
emaitzak.

2 . Taulan Fenton moduko oxidatzaile-sistema desberdinekin saiatutako erreakzio ak

laburbiltzen dira. Sistema bakoitzarekin hidroxilazio-saio desberdinak saiatu dira .

2 .- Taula: Fenton moduko erreaktiboekin egindako oxidazioak .
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Sistema Oxidatzailea Eguratsa Argia Emaitza

1 Cu 2+ 02 Bai Lehengaia

2 Cu 2+ N2 Bai "
3 Cu 2+ N2 Ez

4 Fe 3+ N2 Bai
5 02 02 Bai
6 Ce 4+ N2 Bai



Anetolaren EMN eta IG espektroak



Saio guztietan lehengaia kuantitatiboki berreskuratu zen

Laburpen moduan, 4-propilanisola Fenton moduko sistemekin, probatutako bal-
dintzetan, ez duela agerian erreakzionatzen esan dezakegu . Gertaera honen kausak
zenbaitzu izan daitezke :

1 .- Fenton moduko sistemei buruzko liuteratura bentzenoaz edo beronen deribatu
monorodezkatuez ari da nagusiki . Biordezkapenak hidroxiziklohexadienilo erradika-
laren deskonpozioa eragin dezake bai 11 eskemaren a erreakzioan bidez baita b eta i
errekazioen bidez ere, _j . .

2.- Zera izan zitekeen beste arrazoi bat, hidroxilo erradikalaren eraztun aromatikoarekiko
erreakzio-abiadura, Fe2+ ioiaren Fe3+ ioarekiko erreakzionarena (Q eskema) baino
askoz txikiagoa izatea . Azken errekazio hau erradikalen propagazio-katearen bukaera
da. Beraz, Fe2+ ioiaren oxidazioa eraztun aromatikoarena baino askoz azkarrago
gertatzen bada, orduan fenolerako oxidazio-erreakzioa zailki jazoko da .

3 .- Hirugarren arazo bat 4-propilanisolak ur -ingurunetan duen disolbagarritasun txikia
izan daiteke . Walling-ek (46) adierazten du jadanik, toluenoaren eta azido fenilazeti-
koaren oxidazioen etekinak parekatzean dauden desberdintasun nabariak . Etekinak
bigarrenaren kasuan handiagoak dira azido fenilazetikoa uretan disolbagarriagoa
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delako toluenoa baino. Honek, 12 . puntuan aipatu den hidroxilo erradikalen Fe2+

ioiekiko erreakzioa lagun dezake, bestalde .
Hipotesi hauen konprobazioa, Fenton moduko sistemakiko 4-propilanisolaren

erreaktibitate-eza adierazteko asmoarekin, ez da Doktoradutza-Tesi honen helburua eta
ondorioz ondorengo beste azterketa batzuetarako uzten da .

2 .3 .2 .- Deribatu organometalikoen bidezko hidroxilazioa

Dudarik gabe, konposatu organometaliko guztien artean organomagnesianoak izan
dira, eta dira oraindik, zabalkien erabilienak sintesi organikoan, (57, 56 eta 59) .
Horrexegatik erabaki genuen gure substratoen hidroxilaziorako artekari moduan
erabiltzea.

Grignard erreaktiboen propietateen artean beraien egitura bera da interesgarriena .
Historikoki, Grignard erreaktiboen benetako egiturari buruz eztabaida luze eta inte-
resgarria egon da (60, 61 eta 62) . Jakina, hau bere RMgX ikurrak adierazten duena
baino askoz konplexuagoa da.

Sintesian erabilia izan zen une beretik nabaria zen Grignard erreaktiboa ez zela
alkil(aril) magnesiozko eterretango disoluzio huts bat . Honela Schlenk-ek (63) 1929-ean
Grignard baten eter-disoluziori dioxanoa eranstean, magnesio-haluro guztia hauspeatu

zuen eter-disoluzioan R 2Mg konposatua gelditu zelarik . Orduan beheko oreka,

Schlenk-en oreka deitutakoa, proposatu zen Grignard-en jokamoldean disoluzioan
azaltzeko .

2 RMgX-~ R2Mg + MgX2-- R2Mg . MgX2
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Egun Grignard erreaktiboentzako onartzen den egitura 18 eskemarena da.
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2RMg+ + 2X

, X
R Mg

	

R Mg

	

_ 2 R Mg X ~- R2Mg + Mg X 2
N

X

	

V/ ,~~

	

l8

R Mg + R Mg X2
1;Z-

_ Mg

	

Mg

R/ -\ X

Espezie guzti hauek solbatatuak egoten dira normalean . Eskema honetan,
solbatazio-molekulak alde batera utzi dira erosotasunaren aitzakiaz .

Bestalde, 18 eskemako espezie desberdinen kantitate erlatiboek zenbait faktorez
dependatzen dute: R, X eta disolbatzailearen izakeraz, kontzentrazioaz eta tenperaturaz
(64, 65 eta 66) . Kontzentrazio baxuek eta disolbatzaile bortizki emaileek espezie
monomerikoak faboratzen dituzte, bromuro eta ioduroen kasuan bereziki. Aitzitik,
kontzentrazio altuek eta disolbatzaile ahulki emaileek espezie asoziatuak faboratzen dituzte
kloruroentzako batez ere . Espezie ionikoen kontzentrazioa ordea, baxua da normalean .

Grignard erreaktiboen beste ezaugarri bat berarien erreaktibitate altua da . Base
bortitz moduan jokatzen dute eta jatorrizko substratoaren hidrogenoak baino azidoagoak
diren hidrogeno guztiekin erreakzionatzen dute . Era berean, karboanioi bat izango balute
bezala jokatzen dute . Guzti honek, Grignard erreaktiboek aplikabide sintetiko zabala izan
dezaten eragin du .

Grignard erreaktiboen sintesi arruntaren (magnesio eta haluro organiko baten

arteko erreakzioa) mekanismoa berriki ebatzi da (67) . Bide erradikalario baten bidez doa

LQ eskeman adierazten den legez .
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RX

RX- + Mk
13

R • +X+Mgs

R • •R

1 ~ X Mgs
2* R-

	

R*MgX

R* - R*, R* H, R* (-H)

X Mg s

R Mg X 19

s : gainazalari hestekatutako espeziea
* : s spin polarizatuzko produktuak

Grignard erreaktiboen sintesirako disolbatzailerik erabiliena etil eterra da .

Erreaktibitate eskaseko haluroekin, aril kloruro edo alkil fluoruroekin alegia, THFaren
erabilpena komenigarria da. Magnesioa txirbila moduan erabiltzen da. Oso garrantzi

handikoa da erreakzio-sistematik hezetasun haztarnarik txikiena ere ezabatzea, zeren eta
bestela urak, eratutako Grignard erreaktiboarekin erreazkionatuko luke berehala hura
hondatuz .

2 .3 .2 .1 .- 2-metoxi-S propilfenilmagnesio bromuroa

2-metoxi-5-propilfenilmagnesio bromuroaren erabilpena egiteko bi dira arrazoiak .
Adle batetik bere aintzindariaren sintesia, 2-bromo-4-propilanisolarena alegia, oso erraza
eta erraza eta azkarra da erreakzioaren biabilitatearen azterketa errazten duena . Bestalde,
lortutako produktua Prekozeno ilaren aintzindari izan daiteke .
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2-metoxi-5-propilfenilmagnesio bromuroa, 2-bromo-4-propilanisola eta magnesioa
THFetan errakzionaraziz prestatu zen, 20. Vogel-ek butilmagnesio bromuroarentzako
deskribaturiko metodoari jarraituz. 2-bromo-4-propilmagnesioa aurretik prestatu zen
4-propilanosolaren bromazio zuzenaz, 21, eraztun aromatikoen bromazio-metodo arrun-
tari jarraituz (20) .

CH3 0 O CH 2CH 2CH 3
Mg, 12
THF

Br

CH 30

	

- CH2CH2CH3

	

20

MgBr

Br
30 O

	

2
- CH2 CI~ CH3

	

CH 30

	

CH2CH2CH 3

	

21
FeC13

Segidan eta 2-metoxi-5-propilfenilmagnesioaren erreaktibitatea ezagutu asmoz zen-
bait aldehido eta zetonekin erreakzionarazi zen .

Grignard-aren eraketarako eta ondorengo errekaziorako baldintza egokienak taxutu
zirenean gorago deskribatutako hidroxilazio-erreakzioak aurrera eramateari ekin zitzaion .
Hasiera batean Sandler-ek eta Karo-k (23), proposatutako metodoari jarraitu zitzaion, 22.

Honetan, Grignarda oxigenoz ase dagoen eter-disoluzio batekin -70°C-tan
erreakzionarazten da.

CH30 O CH2CH2H 3	
1) 02 , THF, -70'C

CH30 O - CH2 CH2 CH3 22
2) HCI 10%
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2-metoxi-5-propilfenolaren EMN espektroa

Erreakzioa peroxoderibatu baten eraketaren bidez doa . Azido klorhidrikoa
eransterakoan peroxoderibatua deskonposatu egiten da hidroxi deribatu sortuaz .

Lortutako 2-metoxi-4-propilfenolaren etekinak %10-15 tartearen barnean zeuden,

baxuak direnak literaturan %40-60 inguruko etekinak aipatzen direla, kontutan hartzen

badugu (23 eta 64) .

Etekina hobetu asmoz zenbait parametro aldatuz (tenperatua, denbora, erreaktiboen
kontzentrazioa) egin ziren saioak ez zuten espero izandako emaitzak eman eta lortu zen
etekinik handiena %20-koa izan zen .
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Grignard eta oxigenoaren bidezko hidroxilazioen emaitza eskasek beste erreaktibo

hidroxilatzaile batzuk planteatzera bultzatu gintuzten .

Molibdenoperoxido/piridina/hexametilfosforamida konplexua aukeratu genuen

erreaktibo bezala, zeren eta Lewis-ek (36) adierazten zuenez %70-90 arteko etekinak

lortzen bait ziren .

Metodo hau 2-metoxi-5-propilfenilmagnesio bromuroari aplikatzeko unean, 24,

fenol-etekinak ez ziren %15-tik pasa eta gainera albo-emaitz moduan,oxigenoaren kasuan

bezala~, 4-propilanisola eta bis(2-metoxi-5-propilbentzeno)a lortu ziren .

MoOPH konplexu hidroxilatzailea Mimoun-ek (70), azaltzen duen moduan
prestatu da.
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Jadetsitako etekin baxuek hidroxilazio-metodo hau alde batera uztera eraman
gaituzte, zeren eta honek prekozenoen etekin oso txikiak suposatuko bait lituzke. Batez
ere, bigarren hidroxilo-taldea posizio egokian sartzeko beste bigarren bromazio/hidro-
xilazio bat beharko litzatekeenaz ohartzen bagara .

2.3.3 .- Deribatu nitratuen bidezko hidroxilazioa

Lehenago adierazi dugunez Floru et als-ek (37), proposatutako hidroxilazio-meto-
doak funtsezko abantail bat dauka Fenton erreaktiboak edo deribatu organometalikoak
erabiltzen duten metodoen aurrean . Bi urratsetan, nitrazioa eta ondorengo erredukzio/hi-
droxilazioa, deribatu hidroxilatua nahi den posizioan lor daiteke, 25.

R = - CH = CHCH3
CH2CH2CH3

- CHBrCHBrCH3

Metodoak bazuen gainontzeko beste abantail bat, erreaktibo eskuragarri eta
erabilgarriak erabiltzea alegia, metodoaren ondorengo erabilpen industriala erraz
zezakeena .

Hidroxilazio/erredukziorako beharrezko lehengaiaren sintesian murgildu baino
lehenago, Floru-ren metodoaren baliagarritasun frogatzearen helburuarekin hark
deskribatutako erredukzioa egiteari ekin genion, 26.
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Lortutako emaitzak onak izan ziren, %75 p-aminofenol hain zuzen ere, eta metodoa
interesgarria gerta zitekeela pentsatu genuen .
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Bis(2-metoxi-5-propilbentzeno)aren EMN espektroa . 5s-tan dagoen seinalea disolbatz ail e-

-hondarrak (C12 CH2) dira .
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Ostera, anetolaren eta bere deribaturen deribatu nitratuei metodoa aplikatzerakoan
ez da emaitz positiborik jadetsi erreakzio-produktuen artean hidroxi derbaturik detektatu
ez delarik. Hala eta guztiz ere, anetolaren eta beronen deribatuen baldintza desberdinetan
burututako nitrazio-erreakzioez azterketa sakon eta mamitsua egitera bultzatu gintuen
honek .
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Bis(2-metoxi-5-propilbentzeno)aren IG espektroa
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2 .3.3 .1 .- Konposatu aromatikoen nitrazioa

Koloratzaile moduan eta aminen sintesian produktu artekari moduan konposatu ni-
troaromatikoek zeukaten garrantzia zela eta, Mitscherlich-ek 1834 .ean (72, 73) bentze-
noaren lehenengo nitrazioa jadetsi ondoren bentzenoaren eta bere deribatuen nitrazio-
-erreakzioak sakonki aztertuak izatea ekarri zuen . Azterketa hauek, XIX. mendean zehar
Kimika Organikoaren garapen teorikoa modu erabakikorrean lagundu zuten . Gainera, or-
dezkapen elektroizalezko erreakzioen ulermerako erreminta funtsezkoa izan ziren, (71) .

XIX. mendean Kimika Organiko estrukturala sortu zenean, erreaktibitate kontzep-
tuaren sarrerantz lehenengo urrats handia, Holleman-ek eman zuen 1910 .ean (74) ordez-
kapen aromatikoaren orientazioa eta aktibazioa aztertzean . Holleman-ek aztertu zituen
erreakzioak gaur ordezkapen elektroizale izenez ezagutzen ditugunak dira, hauen artean
erabilienak nitrazioak direlarik. Hauek dira nitrazioei buruzko interesaren arrazoiak :

nitrazioa substrato-mordo zabal bati aplika dakioke eta erreakzio-baldintza desberdin as-
kotan; nitrazioak ez du jeneralean polinitraziorik sortzen produktu mononitratua lortzea
aski erraza izanik ; sistema nitratzailezko sorta ugari bat erabil daiteke eta gehienetan
nitronio ioiaren bidez doa nitrazioa.

Era berean, teoria elektronikoaren ordezkapen aromatikoari egindako aplikazioa,
nitrazioaren azterketaren bidez egin da nagusiki .

Nitrazio-erreakzioen inguruan zenbait urtetan zehar Ingold-ek egindako lana guztiz
aipagarria da. Guztia "Kinetics and Mechanism of Aromatic Nitration" izeneko artikulu-
-seriean biltzen da, (79, 80, 81, 82 eta 83) .

2 .3 .3.2 .- Nitrazio-metodoak

Anitz nitrazio-metodo deskribatu izan dira eta deskribatzen dira oraindik (76, 77 eta

78) . Hauetako askok ez daukate erabilpen arrunta eta kasu jakinak konpondu ahal izateko
garatu izan dira. Azido trioxonitriko(V)-a da era orokorrean oinarrizko erreaktibo nitra-
tzailea, nahiz eta beronen izaera oxidatzailea arazoak sortu ahal izan kontzentratuta
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dagoenean. Azido trioxonitriko(V)-aren edo trioxonitrato(V)-en, kontzentrazio desberdi-
neko azido tetraoxosulfurikotango disoluzioek indar nitratzaile desberdineko agenteak
ematen dizkigute. Disoluzio hauek ahalmen disolbagarri handia daukate gainera . Bestalde,
azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren presentzian substratoen sulfonazioa gerta badaiteke ere,
hau minimizatuta dago nitrazioa jeneralean sulfonazioa baino askoz ere azkarragoa dela
kontutan hartzen badugu . Disolbatzaile organikotan nahastutako azido trioxonitriko(V)-ak
erreakzio-baldintza leunagoak eskaintzen ditu . Azido azetikoa da hauen artean erabiliena.
Kasu honetan baldintzak horren azidoak ez direnez, azidoekiko sentikor diren substra-
toekin erabiltzen dira disolbatzaile organikoak . Baldintza azidoekiko sentikorrak diren
substratoekin gehien erabiltzen den ingurune nitratzailea anhidrido azetikotan disol-
batutako azido trioxonitriko(V)-a da. Kasu honetan, benetako agente nitratzailea azetil
trioxonitrato(V)-a da, azido trioxonitriko(V)-a eta anhidrido azetikoa nahastean eratzen

dena. Are baldintza leunagoak erabili nahi badira, sodio etoxidotan disolbatutako nitronio-
-gatzak erabil litezke .

2 .3.3 .3 .- Nitrazioa azido mineraletan

Konposatu organikoen azido mineraletan egindako nitrazioak aukera-sorta zabala
eskaintzen du . Azido trioxonitriko kontzentratua edo beraren ur-disoluzioak edo beste
azido inorganiko batzuetango disoluzioak (azido tetraoxosulfuriko(VI) edo azido tetraox-
okloriko(VII) diluitu zein kontzentratuak esaterako) erabil daitezke . Azido hauen artean
azido tetraoxosulfuriko(VI)-a da ia orokorki erabiltzen dena .

Ingurune hauetan nitronio ioia (NO 2+) da agente nitratzailea. Euler-ek (84)

proposatu zuen lehendabiziko aldiz nitronio ioia espezie aktibotzat.

Azido trioxonitriko(V) kontzentratua erabiltzen bada erreakzio-ingurune moduan,
azidoaren deshidratazio baten ondorio sortzen dela nitronio ioia frogatu da, (85), 27.

2 H N03 .¡ NO2+ + NO3- + H2O

	

27
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Uraren eransketak ezkerrerantz desplazatzen du 27 oreka nitronio ioiaren desa-
gerpena bultzatuz. Hau errazki konproba daiteke Raman espektroskopiaren bidez, zeren
eta 1400 cml.etan nitronio ioiari dagokion tontorra desagertuz bait doa uraren eranske-
tarekin. Uraren proportzioa %5-a baino handiagoa denean detektaezina da nitronio ioiaren
tontorra, (86) . Nitronio ioiaren desagerketak, uraren kontzentrazioa %5-a baino handia-

goa denean H2NO3+ ioia izan zitekeela nitrazioaren benetako espezie aktiboa eraman zuen

pentsatzera hasiera batean, (81) . Hala ere, ondorengo lanek, (88, 89 eta 90), hipotesi hori
erabat baztertu zuten eta egoera horretan espezie aktiboa nitronio ioia zela ere frogatu
zuten .

Azido tetraoxosulfurikotan ioi hori beheko orekari jarraituz eratzen da, 28. Azido
tetraoxosulfuriko(VI)-a guztiz anhidridoa baldin bada orduan _21 erreakzioa osoa da, (91) .

HN03 + 2 H2 SO4, N02+ + H3O+ + 2 H S O 4 28

Nitrazioa azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren ur-disoluziotan egiten denean nitronio

ioia beheko eskemaren arabera sortzen da, 229 .

H NO3 + 2 H2 SO4, NO2+ + NO3 + 2 H S04- 29

Uraren eransketak, eraginik ez du nitronio ioiaren kontzentrazioan hau %10 baino

handiagoa ez den artean, (93) . Azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren aberastasuna %85 baino

txikiagoa denean, ez da jadanik nitronio ioia detektagarria .

Nitrazioak azido tetraoxokloriko(VII)-tan egiten direnean aurreko eskemen

antzekoak idatz daitezke, (92) .
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2 .3.3.4 .- Nitrazioa disolbatzaile organikotan

Nitrazio-erreakziotan erabilitako disolbatzaile organiko zenbait badira . Hala ere,
ohizen erabiltzen direnak azido azetikoa, nitrometanoa, metanoaren deribatu polikloratuak
(metilen kloruroa, kloroformoa eta karbono(IV) kloruroa) eta sulpholan-a dira . Ingurune
guzti hauek zera dute amakomun, azido trioxonitriko(V)-arekin osatzen dituzten nahas-
teetan ioirik ia ez dagoela. Hau, azido azetiko/azido trioxonitriko(V) nahastean, inguru-
nearen eroaltasun elektriko txikiaren bidez frogatzen da, (95) . Bestalde, azido trioxoni-
trikoak disolbatzaile hauekin osatzen dituen nahasteen Raman espektroetan disolbatzaile
eta azidoaren absortzio-bandak bakarrik ageri dira, eta ez trioxonitrato(V) eta nitronio ioiei
dagozkienak (96, 97 eta 98) .

Ingurune hauetan ere nitronio ioia da agente nitratzailea. Erreakzio-abiaduran eta
-zinetikan espezie arrotzen eranspenak (nahiz eta hauek oso kontzentrazio txikitan egon)
duen eraginaren azterketa oso garrantzitsua gertatu da nitronio ioia ingurune honetan nola
eratzen den eluzidatzera iristeko .

Honela, disolbatzaile organikotan egiten diren nitrazioetan azido bortitzen eranspe-

nak bortizki katalisatzen du erreakzioa . Esaterako, azido tetraoxosulfurikozko 1-10-3

mol/1-ko kontzentrazioak erreakzio-abiadura bikoiztu egiten du honen mekanismoari

eragin gabe .

3 . Taula- Azido trioxonitriko(V)-z (3,0 mil) nitrometanotan, -10 °C-tan, aurrera eraman-
dako bentzenoaren nitrazioan azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren (0,12 mol/1)
eranspenak duen eragina .

[H2S04] mol/1

106K0 mollis

0

	

5,310-3

	

2,06 10-2

	

3,29 10-2

	

4,24 10-2

1,03

	

10,5

	

31,0

	

47,1

	

63,8



Azido bortitzen gatzen eranspenak nitrazioa apur bat azeleratzen du . Adibidez,

potasio trioxoiodato(V)-ezko 1 .10-2 mol/1 behar dira erreakzio-abiaduran aldaketa

somatzeko. Trioxonitrato ioien eranspenak ordea, nabariki jaisten du erreakzio-abiadura,

berorren orden zinetikoa interferitzen ez duelarik . Eragin antikatalitiko honek ez du zer

ikusirik trioxonitrato ioiari lotuta dagoen katioarekin, (80) . Nitrometanotan egindako

toluenoaren nitrazioan trioxonitrato ioien 3,46.10-3 mol/1 kontzentrazioak erreakzio-

-abiadura erdira jaisten du, 4 . Taula, (80) .

4 . Taula- Azido troxonitriko(V)-z (7,0 mol/1) nitrometanotan, -10°C-tan, aurrera era-

mandako toluenoaren (0,09 mol/1) nitrazioan, potasio trioxonitrato(V)-aren

eranspenak duen eragina .

[KN03mo1/11

106K0 mol/ls

0

	

3,4610-3

	

5,810-2

	

2,32 10-2

	

1,1 10-1

	

6,3 10-1

89,3 47,8

	

38,9

	

21,8

	

15,7

	

9,4

Disolbatzaile organikotan egiten diren nitrazioetan urearen eransketak ere eragin

antikatalitikoa du, (80 eta 99) . Ingold et als-en arabera (80), urearen eragina ingurunean
sortzen den urea trioxonitrato(V)-aren trioxonitrato(V) ioiaren bidez burutzen da .

Disolbatzaile organikotan aurrera eramandako nitrazioetan urak eragin antika-
talitikoa badauka ere ez da trionitrato ioiek dutena bezain gogorra . Antzeko baldintzetan

6.0-1 mol/1 ur behar dira 4.0-3 mol/1 nitrato ioien eragin berdina jadesteko, 5 . taula.

5 . Taula- Azido troxonitriko(V)-z (7,0 mol/1) nitrometanotan, -10°C-tan, aurrera era-

mandako toluenoaren (0,09 molli) nitrazioan, uraren eransketak duen eragina .

1H20 molli] 0 1,8 10-2 8,1 10-2 1,610-1 3,1 10 -1 1,59

105K0 mollis 8,58 8,61 7,76 7,72 5,56 2,61



Substantzia arrotzak disolbatzaile organikoetango nitrazioan duten eragina kontutan
harturik, nitronio ioiaren sorrerako ondoko mekanismoa proposa daiteke .

2 H NO3 1 H2N0 + N03 (1)

H2NO3	4, NO2 + H20 (4)ii~
k 4

NOO + ArH k 5 Emaitzak

	

(5)

30

Azido tetraoxosulfuriko(VI)-zko kantitate katalitikoak daudenean (1) urratsa (2)

urratsez ordezkatzen da .

k2\
H2SO4 + HNO3 -~k H

2NO3+ H S04 (2) L

Uraren kontzentrazioa 0,2 mol/1 baino handiagoa denean, hurrengo urratsak
garrantzia hartzen du, 32.

k3
H30 + H NO3

	

H2NO3+ H20 (3)
3

32

Oreka desberdin hauek, ¿Q, 3--1, eta 1 alegia, eragin katalizatzailea edo
antikatalizatzailea nola burutzen den garbi azaltzen dute . Honela trioxonitrato(V) ioiak (1)
orekaren bidez du eragina eta ezkerrerantz desplazatzen du hau, azido trioxonitriko(V)
protonatuaren sorrera eragotziz zeinak (4)arekoren bidez nitronio ioia emango bait du .
Uraren eragina hasiera batean (4)-ren bidez doa eta uraren kontzentrazioa handitzen
denean (3)-ren bidez.
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2 .3.3.5 .- Nitrazioak anhidrido azetikotan

Azido trioxonitriko(V)-a eta anhidrido azetikoa nahasten direnean elkarren artean
erreakzionatu egiten dute, eta era ia kuantitatibo batean azetil trioxonitrato(V)-a sortzen

dute. Hau dela eta ezin daiteke kontsidera anhidrido azetikoa nitrazioekiko ingurune geldo

eta aurreko atalean sar. Puntu honetatik aurrera azetil trioxonitrato(V) terminoarekin anhi-
drido azetikotango azido trioxonitriko(V)-aren disoluzioak adieraziko ditugu.

Aspalditik ezaguna da anhidrido azetikoa ntirazioarekiko ingurune sendoa dela eta

gainera erreakzioa baldintza leunetan burutu daitekeela . Honek, eta substrato organikoek

azido trioxonitriko/anhidrido azetiko ingurunetan duten disolbagarritasun egokiak nitra-
zioaren azterketa kuantitatiboan ingurune honek garrantzi handia izan dezan bultzatu dute .

Anhidrido azetikotan egiten diren nitrazioen zinetika eta mekanismoa ez daude
oraindik argituak . Azido trioxonitriko(V) eta anhidrido azetikoaren arteko erreakzioak
katen erreakzio bati eman diezaioke hasiera, katea honen bukaeren, 48 ordu buruan,
tetranitrometanoaren sintesia izan daitekeelarik (110) . Bestalde, ingurune honetan
nitratzen diren deribatu bentzenikoen azetoxilazioa ere gerta liteke albo-erreakzio moduan,
(111 eta 112) .

Vandoni eta Viela-k (113) azido trioxonitriko(V)-ez eta anhidrido azetikoz
osatutako nahasteak aztertu dituzte eta jarraian datozen ondorioetara iritsi dira :

a) Nahastean dagoen azidoaren frakzioa 0 eta 0,5 artean baldin badago nahaste honen
osagaiak azido azetikoa, azetil trioxonitrato(V)-a eta soberan dagoen anhidrido
azetikoa dira .

b) Nahaste ekimolekularretan azido azetikoa eta azetil trioxonitrato(V)-a daude soilik .

c) Azido trioxonitriko(V)-aren frakzioa 0,5 baino handiagoa bada orduan nitrogeno(V)
oxidoa eratzen da zeinek azetil trioxonitrato(V)-aren kontzentrazioa txikitzen bait du .



Ondorio hauek Chédin-ek (114) baieztatu zituen nahasteak Raman espektroskopiaz
aztertu zituenean eta gainera beheko orekak gertatzen zirela postulatu zuen . J3.

Ac20 + 2HN03 ¡ N2O5 + 2AcOH

N2O5 + Ac20

	

2AcONO2 21

Azterketa hauen arabera azido trioxonitriko(V)-aren frakzio molarra 0,9 baino

handiagoa denean, nitrogeno(V) oxidoa, (N02+) N03- eran, da produktu nagusiena,

azetik trioxonitrato(V)-aren haztarnak besterik ez daudelarik .

Bestalde, azido trioxonitriko(V)-aren eta anhidrido azetikoaren arteko erreakzioa

oso azkarra da; anhidrido azetikotango azido trioxonitriko(V)-ezko 0,05M disoluzio baten
batezbesteko erreakzio-denbora minutu inguru da giro-tenperaturan. Erreakzioa hurrengo

orekari darraio, 34.

k
Ac20 + H NO31 Ac2 ONO2 + Ac OH

2
L4

Oreka hau sakonki aztertua izan da (115), batez ere azido azetikoaren eranspenak
edo azido trioxonitriko(V)-aren ezabapenak erreakzio-abiaduran duen eraginaren ikuspe-
gitik.

Azetil trioxonitrato(V)-ez egiten diren nitrazioetan oso kontutan hartu behar izaten
da erreakzio-abiadura. Tenperaturak eragin handia dauka azetil trionitrato(V)-aren forma-
zioan. Honela, azetil trioxonitratoa -10°C-tan prestatzen denean, hamar minututan azido
trioxonitriko(V)-aren %95-97 berreskuratuko da urearen bidezko hauspeaketaz . Diso-
luzioa 20-25°C-tan egiten denean eta gero -10°C-tara hozten denean ordea, azidoaren
%30-a soilik berreskuratzen da, (117) .
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Nitrazio-abiadura, bestalde nitrometanotan edo sulpholanetan baino askoz azkarra-

goa da anhidrido azetikotan . Egite honek eta ingurune nitratzailean dagoen azido trioxoni-
triko(V)-ezko frakzio txikiak espezie aktiboaren mekanismoaren sorrera disolbatzaile
geldotan gertatzen zen berdina ez dela pentsatzera garamatzate .

Erreakzio-ingurunera substantzia arrotzen eransteak dituen efektuez zera esan behar
da, trioxonitrato(V) ioiaren eransketak erreakzioa antikatalizatzen duela (119) eta azido
tetraoxosulfuriko(VII)-ak eta azetikoak ordea katalizatzen dutela (118 eta 120) . Hala eta
guztiz ere, arazo honi buruz ez dago azterketa erabakitzailerik.

Substrato oso erreaktiboen nitrazioei buruz egindako azterketek, anhidrido
azetikotan nitrazioaren mekanismoa, nitrosazio baten bidez doalaren ideiaren aldeko
zenbait haztarna daudela eman dute aditzera (110) .

Deribatu aromatiko monoordezkatuekin anhidrido azetikotan egin diren nitrazioek,
antza denez, beste ingurunetan ematen diren baino orto-nitrokonposatu gehiago lortzera

eraman dute. Gertaera honi, adierazpide bat baino gehiago eman bezaio ere, ordezka-
tzailearen eragin elektrostatikoa esaterako (121), ez dira ez guztiz argitzaileak ez eta
erabakitzaileak ere izan . Halobentzenoak adibidez joera honi darraie eta orto deribatuaren
proportzioa handiagoa da azido trioxonitriko(V)-etan egiten diren nitrazioetan baino,
(122) . Toluenoaren kasuan ordea, honelako joerarik ez da ikusten eta o/p ratioak
antzekoak dira baldintza guztietan .

Beste ingurunetan gertatzen diren nitrazioen mekanismoekiko gonbar azioa eta azetil
trioxonitratoaren anhidrido azetikotango disoluzioen konposizioaren ezagumendua
kontutan izanik, beheko espezie nitratzaileak egon daitezkeela ingurunean esan daiteke.

HNO3, H2NO3+, AcONO2, AcONO2H+, NO2+, N205

Nitrazioaren abiadurak substratoaren izaeraz eta kontzentrazioaz dependatzen ez
duelak AcONO2 espeziea talde horretatik baztertu egiten du . Bestalde HNO3 eta H2NO3+

espezieak bi arrazoi desberdinen ondorioz baztertzen dira . Lehendabizi, ingurune hauetan
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ematen diren nitrazioen abiadura, disolbatzaile geldoetako azido trioxonitriko(V)-ezko
disoluziotan ematen direnen baino askoz handiagoa da. Bigarrenez, jakina da bi espezie
hauek, kontzentrazio handitan egonik ere, nitrazioarekiko ez direla oso efektiboak .
Bestalde, ikerketa zinetikoek bai azetil trioxonitrato(V)-a baita nitronio ioia baztertzen
dituzte espezie erreaktiboen artetik . N205-arentzako in situ sortu ahal izateko bideak
proposa litezke, baina espezie honen parte hartzea ez dago batere ados trioxonitrato(V)
ioiak ingurune honetan duen eragin antika tali satzailearekin .

Laburtuz eta azaldutakoaren arabera, azetil trioxonitrato(V)-aren bidezko nitrazioen
mekanismoa ez dagoela batere argi eta orain arte ikusitakoaren arabera inongo bideren
aldeko haztarnarik ez dagoela esan daiteke .

Goian aipatutakoez aparte beste zenbait agente nitratzaile posible proposatu izan
dira. Fischer et als-ek (120) AcONO2H+ N03- bikote ioinikoaz mintzatu dira aldeko ar-
gudio erabakikorrik eman gabe . Trioxonitato(V) ioien eragin antikatalitikoa ez dute justi-
fikatzen esaterako. Beraien ustetan ingurune honetan nitrazioarekin batera gertatzen den
azetilazioa esplika liteke erreaktibo horren bidezko ordezkapen elektroizale bat jazoten
delako .

Laburbilduz, bakarrean diharduten espezie erreaktiboen aurkako argudioak aurki
daitezke . Horrela, zenbait nitrazio-mekanismo batera gertatzen direla pentsatzea,
nitrosazioa barne, guztiz zilegi da, (123) .

2 .3.3.6 .- Nitrazioa beste zenbait inguruetan

Atal honetan eraztun aromatikoen beste zenbait nitrazio-bide proposatuko ditugu
orain arte azaldutako eskemetatik at daudenak . Hasteko, disolbatzaile organikotan
disolbatutako trioxonitrato(V)-en bidezko nitrazioa aztertuko dugu eta ondoren
burdina(III) trioxonitrato(V)-a buztin-euskarritan erabiltzen duen nitrazio-metodoa
aipatuko dugu .

Disolbatzaile organikotan trioxonitrato(V)-en bidezko nitrazioak zenbait metal

desberdinez -Ti(N03)4 (124 eta 125), Zr (NO3)4 (126), Fe (NO3)4 NO (126) eta Ce
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(NH4)2 (NO3)6 (127 eta 128)- aurrera eraman badaitezke ere gu zerio(IV) eta amonio

trioxonitrato(V)-aren kasuari mugatuko gatzaizkio .

Azetonitrilotan zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-ez egiten diren nitrazioen

ezaugarria zera da, eraztun aromatikoa nitratzeaz at albo-kateetan ordezkapena gerta
daitekeela, (129) . Albo-katean jazoten den ordezkapenera daraman mekanismoa erradikal-

katioi aromatiko baten bidez zihoala uste izan zen hasiera batean (129 eta 130) . Baldintzak

horiek izanik agente nitratzailea NO 2- ioiak eta N02- erradikalak izan behar zuten .

Beranduago, substratoaren eta zerio(IV) ioiaren artean osatzen den koordinazio-
-konplexu baten bidezko mekanismo bat proposatu da (127) . Mekanismo honetan
nitronio ioia izango litzateke agente nitratzailea, orain arte azaldu ditugun erreakzioetan

gertatu den moduan, (128) . Ondorio honetara iristeko Ridd et als-ek (128), azitonitrilotan
disolbatutako azido trioxonitriko(V)-ezko erreakzioak eta zerio(IV) eta amonio trioxoni-

trato(V)-ezkoak gonbaratu zituzten .

Nitronio ioia baldin bada agente nitratzailea bi galderari erantzuna eman behar zaie .
Argitu behar den lehenengo puntua nitronio ioa ingurunean nola sortzen den da .
Bigarrena, nitrazioa gerta dadin nola irauten duen ingurunean espezie erreaktiboaren
kontzentrazio nahikoa ezagutu behar da . Lehenengo galderari erantzuna emateko zerio(IV)
eta amonio trioxonitratoa, nitronio ioizko kantitate txiki batekin orekan dagoena supo-
satzen da . Bigarrena, erreakzioaren mekanismoa behean azaltzen den eskemako bigarren
erreakzioan adierazten den koordinazio-konplexuaren bidez doala onartzen baldin bada
esplikatzen da. Eskema honetan nitronio ioiaren eta konplexu ionikoaren beste zatiaren al-

ArH + Ce (N03)62-

	

ArHCe (NO3)62

ArH Ce (N03)62-

	

-~

	

ArH NO2+ Ce O (NO3)53
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ArH NO2+ Ce (NO3)5 3 -~

	

Ar NO2 + Ce (OH) (N03)52-
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diuneko bikote ioniko bat sortzen dela proposatzen da . Bikote honek normalean beste
konplexu berri baten sorrerarantz jotzen duela onartu beharra dago . Azido trioxinitri-
ko(V)-ezko eta zerio(IV) eta amonio trioxonitato(V)-ezko nitrazioetan, substrato aroma-
tiko gehienetan gertatzen diren abiadura erlatiboen berdintasunak eta produktuen ratioak,
konplexu berria eratzeko unean substrato aromatiko eta konplexuaren arteko elkarrekintza
minimoa dela iradokitzen dute . Hots, substratoak ikusle-papera jokatzen du (131) .

Bestalde, ioia bide honetan zehar eratzeak zerioak elektroerakarpen handia duela

esan nahi du. Honela, nitronio ioia eratzeko joera txikitu beharko litzateke nitrato
hestekatzaileetako bat elektroiemaile izaera handiago duten taldeez ordezkatuko balitz .

Honek, zergatik uraren eransketak eragin atzeratzailea duen erreakzio honetan adieraziko
luke eta zergatik zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-aren bidezko nitrazioak ez duen
azido azetikoaren moduko disolbatzaileetan, non trioxonitrato bi ioi disolbatzaile-

-molekulek ordezkatzen bait dituzte, aurrera egiten (132) .

Gorago aipatutako erradikalkatioi aromatikoaren bidezko nitrazioa ez da batere

probablea . Alde batetik oso zaila da azaltzea N02• eta N02- espezie nitratzaileak nola

agertzen diren eta bestetik ez dago adierazterik zergatik erreakzioa errazki blokeatua
gelditzen den uraren eransketaren ondorioz eta zergatik ez den ingurune azidotan jazoten .

Burdina(III) trioxonitato(V)-ezko nitrazioa buztinezko euskarritan Cornehs eta

als-ek (134) berriki garatu duten metodoa da. Oso erreakzio egokia da substrato

aromatiko erreaktiboen (fenolen) deribatu mononitratuak lortu nahi badira . Egileek

adierazten dutenez ingurune honetan ere nitrazioa nitronio ioiaren bidez doa .

Duela gutxi fenolen mononitraziorako beste metodo berri bat deskribatu da sodio
trioxonitrato(V)-a ur, azido kloridriko eta eterrezko esegidura batean erabiltzen duena,
gainera lantano(IH) trioxonitrato(V)-ak katalisatzaile moduan jokatzen du, (135) .



2 .3 .3 .7 .- Nitrazio aromatikoaren mekanismoa

Orain arte, ingurune nitratzaile desberdinetan diharduen elektroizalearen
identifikazio eta karakterizazioan aritu gara . Kasu guztietan agente nitratzailea nitronio ioia
delaren ondoriora iritsi gara, kapitulu honetan nitronio ioi horrek substrato aromatikoaren
baitan duen erreakziobidea aztertuko dugu .

Nitraziora daramaten ordezpaken eletroizaleentzako bi mekanismo proposatu izan

da, SE2 eta SE3 alegia (77),

SE3 prozesuan trantsizio-egoeran hiru osagaik hartzen dute parte, substrato aroma-

tikoak, elektroizaleak (E+) eta askatutako protoia bereganatuko duen base batek, 3_6.

ArH + E ++ B k3 > {E . . . Ar . . . H . . . B }+----»>ArE + BH +

	

3-~

Prozesu honen abiadura honela adierazten da, 37.

v = k3 [ArH] [E+] [B]

SE2 prozesuak bi urrats behar ditu,

kl\1
E-Ar'--H

1

E- Af-H+B
k2

ArE + BH +

38

37

non erreakzioaren urrats mugatzailea elektroizale eta eraztun aromatikoaren arteko
loturaren eraketa bait da. Prozesu honen abiadura honela adierazten da, 39 .
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abiadura = k1 k2 [B] [ArH] [E+]
k-1 + k2 [B]

39

Orduan, k2 [B] « k_ 1 denean SE2 prozesuak basearen kontzentrazioarekiko

dependentzia lineala izango du . Aitzitik, k2 [B]»k_1 kasuan erreakzioa ez da katalisi

basikopean izango . Bi mutur hauen artean edozein jokamolde da posible .

Gaur egun onartuta dagoenez ordezkapen elektroizalea SE2 mekanismoan zehar

doa, (136 eta 137) .

Mekanismo honen aldeko ebidentziak bi motatakoak dira :

A.- Isotopoen efektua. Hidrogeno ioia substratotik irtengo balitz elektroizalearen

iristera baino lehenago (S E l motako mekanismoa) edo irteera iristearekin batera

jazoko baliz (SE3 motako mekanismoa) orduan efektu isotopiko handia egongo

litzateke . Esaterako, deuteratutako substratuak ez-deuteratuak baino askoz
mantsuago ordezkatuak izango lirateke. Hau honela gertatuko litzateke bi kasuetan
abiaduraren urrats mugatzailea karbono-hidrogeno (denterio) loturaren hausdura

izango litzatekeelako. Hau SE2 motako prozesuetan ez litzateke gertatuko .

Gai honi buruz egin diren ikerketa gehienetan, (138 eta 139), ez da orohar,
efektu isotopikorik behatu eta behatua izan deneko kasuetan espero zitekeena baino
eragin txikiagoa du, (140) .

B .- Orokorrean onartutako mekanismoan, SE 2-an alegia, eraztun aromatikoak

elektroizalearen (nitronio ioiaren nitrazioen kasuan) karga positiboari eusten dio,
Melander (150) eta Ingold-ek (146) proposatu zuten moduan . Karga hori ez dago
puntu batean lokalizaturik, eraztun osoan deslokalizatuta baizik, 40.
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Mekanismo honen aldeko gaindiezinezko proba 40 eskemako arenio ioien isolaketa
izango litzateke . Artekari hauek isolatuak izan dira jadanik modu, zirkunstantzia eta
substrato desberdinak erabiliz, (147, 148, 149, 150 eta 151).

Azaldutako guztiaren ondorioz, ordezkapen elektroizale aromatikoentzako, kasu

orokorrean, eta eraztun aromatikoaren nitrazioentzako bereiziki, SE2 mekanismoa da

zabalkien onartutakoa . Hala eta guztiz ere, berriki (1977), Perrin-ek (152), mekanismo
berri bat proposatu du. Honetan, elektroizaleak eraztun aromatikoari egiten dion erasoa
elektroi-transferentzia baten bidez doa, ondoren eratutako erradikal-bikotea puskatzen
delarik, 42 .

NO+2 + ArH

	

NO.2 + ArH+•- HArNO+2

	

42

Perrin-en ustetan, mekanismo honek nitrazioaren sekeltibitatea azaltzen du, N02 •

erradikala elektroizalea delako, Itxarotekoa zenez, aldeko (152 eta 153) eta kontrako (154

eta 155) ebidentziak eman dira.
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2 .3 .4 .- Anetolaren etabere deribatuennitrazioa

Anetolaren albokatean lotura bikoitza egoteak oso sentikor bilakatzen du anetola
polimerizazio-erreakzioekiko nitrazio-ingurune arruntetan . Honela, anetolaren nitrazioa
aztertzeaz landa, bere zenbait deribaturena aztertu behar izan dugu, ondorengo
erredukzio/hidroxilaziorako substrato egokiena aurkitu asmoz

Anetolaren eta bere lau deribatuen -1,2-dibromo-1-(4-metoxifenil)propano ; 1,2-

-dibromo-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propano ; 4-propilanisol eta 2-bromo-4-propilaniso-

laren- nitrazioa aztertu da, 43.

CH 3
0
O

- CH=CHCH 3

anetola

CH 3O

	

-CHBrCHBrCH 3

Br
1,2-dibromo-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoa

CH 30 <o>- CH2 CH2 CH3

4-propilanisola

CH 30 O>- CH2 CH2 CH3

	

CH30 O - CHBrCHBrCH 3

BIr
1,2-dibromo-l-(p-metoxifenil)propanoa

2-bromo-4-propilanisola

	

43

1,2-dibromo-l-(4-metoxifenil)propanoaren sintesia Tahey et als-ek (156) eta A .
González et als-ek (20) deskribatuta dago jadanik. Azken egileek gainera, 1,2-dibromo-
-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoaren sintesia ere deskribatzen dute . Bestalde, 4-propi-
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4-propilanisolaren EMN eta IG espektroak
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lanisolaren sintesia aurretik deskribatua izan da Tesi honetan eta 2-bromo-4-propila-
nisola, 4-propilanisolaren ohizko metodoen bidezko bromazioaz sintetizatu da, 44.

* CH 3O O CH=CHCH3

* CH 30 O - CH=CHCH3

* CH pJ <O)_CH=CHCH3

Br 2

CC14

Br2/FeC13

CC' 4

H2 /Pd

CH3 0 O - CHBrCHBrCH3

CH3O

	

~- CHBrCHBrCH 3

CH30 0<O> CH2 CH2 CH 3

Br /FeC13
* CH 30

	

O

	

CH2 CH2 CH3 . LCl4
1,CH30

	

-C'12 CH2 CH3

Br

44

Substrato bakoitzari nitrazio-erreakzio desberdinak aplikatu zaizkio . Erreakzio-
-baldintza desberdinak eta aplikatutako substratoen zerrenda 6 . taulan ematen dira .

2 .3 .4 .1 .- Anetolaren eta bere deribatuen nitrazioa azido mineraletan

Anetolaren eta bere deribatuen azido mineraletako nitrazioak, era orokor batean,
aurresan zitezkeen ondorioak eman ditu . 7 . Taulan biltzen dira egindako erreakzioak eta
jadetsitako emaitzak .
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7. Taula.- Azido mineraletan nitrazioen produktuak (*) .
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Substratoa Produktuak Etekina

Anetola Polimero biketsua

4-propilanisola

HOO C

	

CH2 CH2 CH3 (?)

I

NO2

CH 3O -

	

CH2CH2CH3

% 1-15

%5

%1-15
II

NO 2
N02

CH 30

	

0 CH2 CH2 CH3 %18-20

III

NO2

NO2

%42-75
O -

	

CH2 CH2CH3
N

4-propilaniso(b) CH3O O - CH2CH2 CI
%90

1

	

II
NO2

NOZ

%l0
CH30 0- CH2 CH2CH3

1

	

III

Nq



(*) guztiak HN03(conc)/H2SO4(conc), (b) izan ezik (%60 HNO3)

Anetolaren nitrazio-saioek polimerizazio-produktuetara eraman gaituzte beti .
Erreakzioa, exotermikoa dena, oso denbora laburretan gertatzen da, hamar minututan
gehien jota, eta egiten deneko tenperaturak ez du eraginik (saioak -20°C-tan eta giro-ten-
peraturan burutu izan dira) . Polimerizazio-prozesua aurrerago izango da eztabaidatua,
disolbatzaile geldotako nitrazioak aztertzeko unean .

54

02
1,2-dibromo-1(3-
-bromo-4-metoxife-
nil)propanoa

CH O

	

CHCHBrCH
3

	

~

	

3 %14
ONO Z v

NO2

NO

CH30

	

)_CCrCH3 HHB%86

ONO Z

	

VI
Br

2-bromo-4-propila- N02
nisola

%70CH3O

	

CH2CH2 CH
III

N02

N02

0

	

CH2 CH CH3
N %30

O



Bestalde, 4 -propil anisolaren kasuan, azido trioxonitriko(V) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI)-ren nahasteaz nitratzean, produktu-serie bat jadesten da . Produktu
hauen proportzio erlatiboak ingurunean dagoen azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren
kontzentrazioarekin aldatzen dira . Emaitza hauek bat datoz antzeko konposatuez dauden
datu bibliografikoekin bi puntutan izan ezik : desmetilazioaren handitzean azidota-
sunarekin, 1 irudia, eta azido 2-nitro-4-propilbenzoikoaren agerpenarekin .

[HNO3

[H2SO4]

0,74

0,49 -

0,37

1 . Irudia.

Bai Barnett et als (157), p-metilanisolekin lanean ari zirenak, baita Scharmn eta
Westheimer (156) ere, anisolarekin lanean ziharduenak, sintetizatutako nitrofenolen pro-
portzioa azidotasunarekin aldatzen delaren ondoriora iritsi ziren . Honela, Barnett-en
arabera nitrofenolen proportzioa azidotasunarekin handitzen da azido tetraoxosul-
furiko(VI)-aren kontzentrazioa %80-a izan arte, hortik gora azkarki jaisten hasten delarik,
Schramn eta Westheimer-ek %40-ko azido trioxonitriko(V)-arekin nitrofenolak lortzen
dituzte ia osotasunean, kontzentrazio altuagotan nitroanisola soilik jadesten dituztelarik .

Honela Barnett-ek, p-metilanisolaren kasuan azidotasuna asko handitzean
nitrofenolen desagerketa azaltzen duen mekanismo bat proposatzen du. Mekanismo honen
arabera, nitrazioa eta desmetilazioa une berean j azoten dira, 45.

1

i

40 52
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Nabari da mekanismo honi so eginez, eta azido tetraoxosulfuriko(VI)-aren
kontzentrazioaren handitzeak ingurunean dagoen uraren kontzentrazioa gutxituko duela
kontutan hartuz, p-nitroalkilanisonio ioiak, metanolaren ezabaketaz fenola emango duen
aduktoa osatzeko behar duen ura eskuratu ahal izateko zailtasunak izango dituela .
Mekanismo honek argi eta garbi azaltzen du p-alkilanisolen nitrazioetan mononitrofenolen
eraketa baina ez du azaltzen ordea, geuk behatutako dinitrofenolen sintesia eta berauen
kontzentrazioaren handitzea azido tetraoxosulfuriko(VI)-arenarekin .

Gure nitrazioetan mononitrofenoleen ez-agerketa Barnett-ek proposatutako
mekanismoaren aldeko puntua da . Hala eta guztiz ere, nitrazioak azido trioxonitriko
diluitutan (%60) egin direnean deribatu fenolikorik ez da somatu . Honek, azidotasun-atari
minimo bat dagokeela eman dezake aditzera .

Dinitrofenolen handitzea azidotasunarekin adieraz lezakeen mekanismo bat,
dinitrazioaren ondorengo protonazio baten bidez joan liteke, 46 .
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2,6-dinitro-4-propilfenolaren EMN espektroa
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2-nitro-4-propilanisolaren (a) eta 2-bromo-4-propilanisolaren (b) EMN espektroen
gonbarazioa
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2-nitro-4-propilanisolaren IG espektroa

2,6-dinitro-4-propilanisolaren IG espektroa



Dinitrofenoleen eraketa protonazio baten bidez joateak, 2,4-dinitro-4-propilfe-
nolaren kontzentrazioa azido tetraoxosulfuriko(VI)-arenarekin handitzea esplikatuko luke
(8. taula) .

8. Taula - 4-propilanisolaren nitrazio-produktuak azidotasunaren funtzio moduan .

Taula honen datuetatik zera deduzi daiteke, azidotasunaren handitzeak,
dinitrofenolen proportzioa handitzeaz at, erreakzio-produktuetatik substratoaren eta nitro-
propilanisolaren kontzentrazioen beheratzea dakarrela, dinitropropilanisolaren kontzen-
trazioak konstante dirauen bitartean . Honek dinitrofenolaren eraketa dinitroanisolaren
eraketaren ondoren ematen dela suposa lezake. Erreakzio-eskema bat 47 izan liteke .

60

[HNO3 /H2 SO4] 4-propilanisola
%

I
%

II
%

III
%

IV
%

0,74 18 5 15 18 42
0,49 15 5 10 20 50
0,39 <1 5 < 1 18 75



100-1
-

80-1
.

60~
.

40~
-

204
~

0j
2 .38

!100-1
-

80 -~

60+

40-~

.

°

.

!!

	

'105

	

151

43 51

	

69 77

	

94
112

	

134

40

	

100

	

120

	

140
197

226

20

	

163 171 loci

	

2 10

	

236 243

	

256 264

0

]

40

	

- .
	160	1 8 0	2 13	2 2 13	2

61

121

NO+
%

CB 3-O

	

CH-2 CH-2 --' 3~~_ --O> CH 30
©_CH2 CH2 CH3

N~
47

CB5O



2,6-dinitro-4-propilfenol konposatua, 47-ren arabera lortutakoa, solido kristalino
gorri-laranja kolorekoa da (FP=200-203 °C, metanol) zeini egitura hori IG, EMN, ME
espektroak eta mikoranalisia aztertuaz eman bait zaio. Bere disoluzioak pHaren arabera
kolorez aldatzen dira. Kolorgeak dira pH<2 denean eta hori distiratsuak pH>4,5 denean .

Honela, 2 irudian HCl-zko 0,036N disoluzio baten, zeina NaOH O,1N disoluzio batez
neutralizatzen bait da, absorbantzia vs pH-a irudikatzen da. Adierazle moduan,
2,6-dinitro-4-propilfenolaren (100 mg) etenoletako (50 ml) disoluzio bat erabili da.
pH=3-4,8 zonan kolore-aldaketa nabaria ikusten da . Dutton et als-ek, (159), 1953.ean
egitura berori FP=41°C-ko (disolbatzailea ez da adierazten) konposatu batentzako
proposatzen zuten . Konposatu hori, 4-propilfenolaren azido azetikotako nitrazioz lortzen
zuten beste zenbait deribatu dinitrofenolikorekin batera eta ez zuten asignazio hori
konfirmatzen zuen beste daturik ematen .

Bestalde, 2,6-dinitro-4-propilfenolaren mas a-espektroa, konposatu nitroaroma-
tikoen eta alkilbentzenoen masa-espektroen ezaugarriekin ados dago . Tontor molekurra-
ren egonkortasuna eta beheko aberastasun erlatiboak (a .r .) ikusten dira .

[M+] - CH2CH3
mlz 197

a.r . = 23,2%

	

ax. = 100%

- N02
[M+ ]

	

m/z 180

a.r . = 23,2%

	

ax. < 5%

-NO 2

- N0 2

	

- NO2
m/z 151

- CH2CH3

ax . = 20%

mIz 151

L?H

-NO

m/z 105

ax. = 16,5%

m/z 121

ax. = 20%

	

ax. = 72,8%

-NO
m/z 134

	

m/z 104

a.r . < 5%

	

ax. = 5,3%
CH2CHm/z 134

-

	

3 m/z 105

a.r . < 5%

	

a.r. = 16,5%
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1 1 -

CH,CH,CH,

(CH3OH) dira

2,6-dinitro-4-propilanisolaren EMN espektroa
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Í :

azido 2-nitro-4-propilbentzoikoaren EMN espektroa 3,608 disolbatzaile-hondarrak
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Lehenago adierazi denez, 4-propilanisola azido trioxonitriko(V) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI)-tan nitratu denean konposatu baten sintesi harrigarria lortu da .
Konposatu honentzako azido 2-nitro-4-propilbentzoikoaren egitura proposatzen dugu eta
beronen etekina, %5-a alegia, azido-kontzentrazioarekin ez da aldatzen . Proposatutako
egitura honen aldeko datuak erresonantzia magnetiko nuklearreko eta infragorriko
espektroek ematen dituzte . Lehenengoan, katea alifatikoari dagozkion seinaletatik at (0,86

s t, 3H; 1,56 s, m, 2H; 2,46 s, t, 2H) eta eraztun armotiakori dagozkionetatik at (8 s, d,

1H; 7,16 s, d, 1H) seinale bat bada, (10,24 s, 1H alegia) zeina ur deuteratua eranstean

desagertzen den, karboxilo talde baten protoi bati lepora daiokeena printzipioz .
Nitrofenoleen hidroxiloei dagokien seinalea eremu altuagotan ageri ohi da . Bestalde,
infragorriko espektroan 3.240 cm1 eta 1740 cm1-etan seinaleak daude karboxilo bati
lepora dakizkiokeenak. Proposatutako egituraren kontrako datua diazometanoaren
bidezko esterefikazio-erreakzioekiko geldotasuna da . Gainera, mikroanalisi kuantitatiboak
(Teorikoa = C, 57.41 ; H, 5,26; N, 6,69 ; aurkitutakoa: C, 57,00; H, 4,85 ; N, 7,5) ez ditu
zalantzak erabakitzen zeren eta desbiderazioak exageratuak ez badira ere ez bait dira
konposatu organikoentzako onartzen direnak . Bestalde, egitur proposamen hau baieztatu
ala ezeztatu dezakeen datu bibliografikorik ez da aurkitu .

Bibliografian deskribatzen den antzeko konposatu azido 2-nitro-4-isopropil-
bentzoikoa da. Morris-ek (171) sintetizatua da alboproduktu moduan oxigenoz eta terbutil
alkohol/potasio terbutxodio-z 2-nitro-p-zimenoa desmetilatzean . Hala eta guztiz ere azido
honi buruzko zehaztasunik (EMN, IG) ez da ematen azido 2-nitro-4-propilbentzoikoaren
egitura zehazten lagun dezaketenak .

Ingurune nitratzailearen azidotasunarekin azido-proportzioa aldatzen ez denaren
egiteak, azidoaren eratze-mekanismoa nitrazioaren mekanismoaz independiente dela
daradokake. Gainera orain arte ezin izan dugu mekanismo horren izaera somatu .

Bestalde, 1,2-dibromo-l- (3-bromo-4-metoxifenil)propanoaren nitrazioen emaitzak
itxaron zitekeenarekin ados daude, nahiz eta gaingiroki begiratuta bestela badirudi ere .

66



pp- ( .;)

1230Hz '-300

oCO =0O -

300

10

CHCHN-CH, -
ONO, `"

3

1

7

300

40

20

500

300

50

80

;0

15

400

220

100

0

20

10

67

4 2 1

1-(3,5-dinitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoaren EMN eta IG espektroak . EMN
espektroan 7,568 eta 3,86s seinaleak 1-(3-nitro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropil
nitratoari dagozkio



Nitratoen lortzea oso errazki azaltzen da . Eraztun aromatikoarekiko a posizioan dagoen
bromoaren ordezkapena, ingurune azido zein basikotan C-Br loturak duen labilitatearen
ondorio da. Ingurune alkalinotan gertatzen diren erreakziotarako, jadanik deskribatua
geneukan guk (20) eta Lozach eta Denis-ek (160) . Ondoren, bai 1,2-dibromo-1-
-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoaren eta baita 1,2-dibromo-l-(4-metoxifenil)propa-
noaren nitrazioetan labilitate hori frogatu ahal izan da.

Nitrato talde batez bromoaren ordezkapena, hidroxilazio baten bidez eta ondorengo
esterifikazio batez doake, 48.

AnCHBrCHBrCH
+OH-

mo AnCHCHBrCH +NO2 AnCHCHBrCH3

	

48--
3 -Br

	

1

	

3 -H+

	

I

OH

	

ONO2

Erreakzio honetan artekari hidroxilikoa isolatzea posible izan ez bada, beste zenbait
ingurune nitratzailetan egindako erreakzioetan posible gertatu da aurrerago ikusiko dugun
bezala .

Bestalde, 2,6-dinitro-4- (l -nitrato-2-bromopropil)anisolezko kantitate deigarriak

(%14) agertzea ez da harrigarria . Deribatu aromatiko halogenatuen nitrazio-erreakzioetan
halogenoaren nitro talde batengatiko ordezkapena albo-erreakzio oso ezaguna da, zeina
helburu sintetatikoekin ere erabilia izan bait da, (161) .

2.3.4 .2 .- Anetolaren eta bere deribatuen nitrazioa disolbatzaile organiko geldotan

Disolbatzaile organiko geldotan aurrera eramandako nitrazio-erreakzioak eta
jadetsitako produktuak 9 . taulan azaltzen dira .
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9. Taula - Disolbatzaile organiko geldotako nitrazioen emaitzak . Azido trioxonitri-

ko(V)-a gehi : a) C12CH2; b) NO2CH3 ; C) CC14 ; d) HAc; e) THF ;

HNO3/H2SO4 nahastea erabili da.
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Substratoa Produktuak Etekina

anetola a y b

An - CH 2

An =CH3O

CH-CH

C113 An
-n

1Vln=

-CH2 CH 3

(n 10)

1419

4-propilanisola a y b

%42
4-propilanisola

HOO C

	

O CH2 CH3 CH3 (?) %17
1

NO2

CH3O - O CH2CH2 CH3 %33
H

NO2

N02

HO O - CH3 CH3 CH3 %8

1

	

N
NO2



1,2-dibromo-4-(p-
-metoxifenil)propanoa CH30 O

NO2

d CH30

CH3O

NO2

O

NO2

I
NO2

c (*) CH30 -~O

NO2

e (*) CH30
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Disolbatzaile organiko geldotako anetolaren nitrazioak ere polimerizazio-prozesuak
sortzen ditu . Kasu honetan aitzitik, erreakzioa leunago eta kontrolatuagoa da . Erreakzioa
geldia da, 24h, eta polianetola modu kontrolatu batean jadets daiteke . Nahiz eta
polimerizazio-erreakzioa nitrazio-prozesuan nahi ez den albo-erreakzioa izan, sintetikoki
polimerizazio-prozesua interesgarria dela azpimarratu behar da. Anetolaren polimerizazio
kationikoan guk lortutako datuak, bibliografian (162, 163, 164, 165, 166, eta 167)
emandakoekin gonbaratzen baditugu oso antzekoak direla ohartuko gara . Cerrai et als-ek
(166 eta 167) emandako batezbesteko pisu molekularrak 1300 eta 1500 artean daude
hastarazlea tetraalkilaluminio tetraoxoklorato(VII)-a denean eta 1000 inguru boro fluo-
ruroa/etil eter konplexua erabiltzen denean . Guk, jadetsitako polianetolak 1419 du
batezbesteko pisu molekularra . Pisu molekular hau gele-iragazkotasunezko kromato-
grafiaz (GPC) lortu da poliestirenoa patroi moduan erabiliz, polianetolezko patroiak ez
genituelako. Nahiz eta honek guk lortutako balioa erabat zehatza ez izatea eragin, nahikoa
hurbila da ontzat emateko zeren eta benetakoa orden-magnitude horretan ibiliko bait da .
Lortutako polimeroaren beste ezaugarri interesgarri bat berorren polidispertsitate-indize

txikia da, 1,68 .
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Kasu honetan anetolaren polimerizazioa era guztiz kontrolatuan gertatzea, azido
mineraletan erabat bestela gertatzen zen bitartean errazki azal daiteke . Polimerizazioa oso
prozesu exotermikoa da eta sortutako beroa inguruneak egokiro xahutu behar du . Azido
mineraletan egiten ziren erreakzioetan polimerizazioak masan gertatzen ziren funtsean,
hots ingurunean substratoa (anetola) eta hastarazlea (HNO 3/H2SO4) besterik ez zeuden,
eta soberan ezagunak dira bero-xahupenak ingurune hauetan sortzen dituen arazoak
(168) . Disolbatzaile geldotan gertatzen diren polimerizazioetan, prozesua disoluzioan
jazoten da eta disolbatzaileak erreakzioak sortutako beroa absorbitzen du . Bada gure
prozesuan beste aldagai funtzesko bat erreakzio-abiadurari eragiten diona, hastarazlearen
kontzentrazioa alegia (169) . Hastarazlearen kontzentrazioa handitzearekin azkarragoa
izango da. Azido mineraletako gurea bezalako polimerazio kationikoan, hasieraren ardura-
dun den ioia hidronioa (H 3+O) da .

Azido mineraletan, hidronio ioiaren kontzentrazioa altua da, disolbatzaile organiko
geldotan ordea, lehenago ikusi dugunez (2 .3 .3 .4 . atala) ia detektaezina da (95) . Logikoa
da beraz, azido mineraletan gertatzen den polimerizazioa askoz azkarragoa eta kontrola-
ezinagoa izatea disolbatzaile organikotan baino .

Polimerizazio kationikoari aplika dakiokeen eskema klasikoa ondorengoa da, 50.
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Propagazioa
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Hasieran, hastarazlea monomeroaren lotura bikoitzari erasoten dioten protoiak sor-
tzen ditu. Honela karga positiboko katioi monomerikoa sortuko da . Katioi monome-
rikoaren karga positiboa kontraioi batek, hastarazlearen anioiak normalean, orekatzen du .
Propagazioan, katioi polimerikoaren katea luzatuz doa monomeroaren adizioaren kausaz .
Azkenik, bukaeran kontraioiak katioi polimerikoaren protoi bat darauza molekula poli-
meriko neutroa eratzen delarik .

Disolbatzaile organiko geldotan aurrera eramandako nitrazio-erreakzioetan
gertatutako anetolaren polimerizazioan, protoi-sortzaile den hastar azlea, erantsitako azido
trioxonitriko(V)-a ez dela, baizik eta bertan 30 eskemari jarraituz sortzen den azido
trioxonitriko(V) protonatua baizik (2.3 .3.4 . atala), uste dugu .

2HNO3 H2NO+3 + NO-3 30

Azido trioxonitriko(V) protonatuak anetolari protoi bat transferitu lioke eta
erreakzioa hasiko litzakte, 51 .

H2 NO+3 + AnCH=CHCH3 -• AnCH2 - CH+ + H NO3

	

51
CH3
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Kontraioi moduan,M eskemaren arabera ingurunean dagoen trioxonitrato(V)
ioiak jokatuko luke .

Azido trioxonitriko(V)-a hastarazle bezala ez kontsideratzea eta azido trioxonitri-
ko(V) protonatuak jokatzen duela paper hori esatea, ingurune horretan azido trioxonitri-
ko(V)-ak disoziatzerakoan ez dituela protoi bat eta trioxonitrato(V) ioia sortzen, baizik eta
30 eskemari darraikiolaren gertakizunean oinarritzen da . Horregatik askoz logikoagoa da
pentsatzea, protoiak azido trioxonitriko(V) protonatuak ematen dituela. Bestalde, antze-
ko baldintzetan anetolaren polimerizazioa azido klorhidrikoz (%36) saiatu zenean, ez zen
jadetsi. Honek protoiak beste molekula edo ioi batez lagunduta joan behar dutela
daradozake .

Aurrera eginez, disolbatzaile organiko geldoetako 4-propilanisolaren nitraziora
pasatuz eta 8 eta 10 taulak gonbaratuz, zenbait puntu nabari dira :

•

	

Azido mineraletan baino gutxiago doa erreakzioa aurrera, substratoaren %50-a gutxi
gorabehera berreskuratzen delarik.

•

	

Azido 2-nitro-4-propilbentzoikoaren etekina hirukoitzen da .
•

	

Ez da 2,6-dinitro-4-propilanisola lortzen eta 2,6-dinitro-4-propilfenolaren etekina ia
hamar aldiz gutxitzen da .

•

	

Substratotik at erreakzioaren produktu nagusia 2-nitro-4-propilanisola da .

Behaketa hauetatik zenbait ondorio erauzi daitezke .

•

	

Aurreikus zitekeenez disolbatzaile organiko geldoek, azido mineralak baino nitrazio-
-ingurune leunagoa eratzen dute .

•

	

I azidoaren eraketarantz doan mekanismoa erreakzio denbora luzeek eta ingurune
leunagoek faboratzen dute .

•

	

Mononitrazioak dinitrazioa gainditzen du .

Gainera, 2,6-dinitro-4-propilanisolik ez detektatzeak eta bai ordea dagokion fenola,
berorren desmetilazioa molekularen egiturak nola edo hala faboratzen duela esatera
garamatzake .
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Beste puntu batera pasatuz, 1,2-dibromo-l-(4-metoxifenil)propanoaren disolba-
tzaile organiko geldotako nitrazio-prozesuek, eraztun aromatikoarekiko a posizioan da-
goen C-Br loturaren labi itatea baieztatzen dute . Kasu honetan, ingurunea leunagoa denez
akaso, esterraren eraketa-bidean lehenago proposatutako arterkari hidroxilikoa isolatzea
posible jazo da . Azpimarratzeko gertakizuna da, azido azetikoaren presentzian azetatoa
lortzen dena eta ez nitratoa . Ester-proportzioa disolbatzaílerarekin aldatzen baldin bada
ere, ez dirudi beraren izaera eta ester-proportzioaren artean erlaziorik dagoenik . Hori bai,
disolbatzailea tetrahidrofuranoa denean deribatu hidroxilatua soilik jadesten da. Azpi-
marratu behar da, deribatu hidroxilatua banandua eta purutua izan ondoren errazki
azetilatzen edo nitratzen dela errakzio-baldintza usuak erabiliz .

Aipatu dugun C-Br loturaren labilitatea, agerian gelditzen da berriro 1,2-dibromo-
-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoaren disolbatzaile organiko geldotako nitrazioa buru-
tzean. Kasu honetan eraztunean nitratutako deribaturik ez da lortzen, azido mineraletan
honela gertatzen ez zelarik . Eraztunarekiko a posizioan O-nitratutako deribatua lortzen da
soilik. Honen arabera badirudi, C-Br loturaren hausdura, C-O loturaren eraketa eta ondo-
rengo nitrazioa, eraztun aromatikoaren nitrazioa edo bromo aromatikoaren ordezkapena
baino azkarragoa dela,.
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2-nitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil)anisolaren EMN espektroa

Bestalde, 2-bromo-4-propilanisolaren nitrazioari buruz gagozkiolarik, azido mine-
raletan gertatzen zen bezala eraztun aromatikoaren bromoa ordezkatua izaten da . Baina

han gertatzen zen dinitrazioak dinitroanisolera eramaten bazuen, honetan deribatu dinitro-

fenolikoa eratzen da. Azpimarkagarria da, 4-propilanisolaren kasuan bezala, lehengaiaren

kantitate handia berreskuratzen dela .

2 .3 .4.3 .- Anetolaren eta bere deribatuen nitrazioa azetil trioxonitrato(V)-etan

Anhidrido azetikotako azido trioxonitriko(V)-aren bidezko anetol eta bere deriba-

tuen nitrazio-produktuak, 10 . Taulan biltzen dira.
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10 . Taula - Azetil trioxonitrato(V)-aren bidezko nitrazioaren substratoak eta produktuak .
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Azetil trioxonitrato(V)-aren bidezko 4-propilanisolaren nitrazio-produktuak, bai
azido mineraletako nitraziotan baita disolbatzaile organiko geldotakotan lortzen ziren
berdinak dira . Aldatzen den gauza bakarra produktuen proportzioa da ; 11 Taulan
nitrazio-metodo desberdinen etekinak gonbaratzen dira .

11 . Taularen behaketatik zenbait ondorio atera daitezke :

1 . Azetil trioxonitato(VI)-aren bidezko nitrazioa hiruetatik osoena da, substrato gehien
kontsumitzen duena denez .

2 . Deribatu mononitratua jadesteko ingurune egokiena azetil trioxonitrato(V)-a da,
erreakzio-ingurune horretan, diferentziaz, produktu nagusia delako .

3 . Produktu dinitratuaren proportzioa minimoa da .
4 . Desmetilaziorik ez da jazoten .

81

O
1,2-dibromo-1(3-
-bromo-4-metoxife-
nil)propanoa CH 0

	

CHCHBrCH3

	

1

	

3 %20

Br

	

ONO 2

	

VI

NO2

CH30 O>- CHCHBrCH 3 %80
1

I

	

ONO 2

	

VN02

2-bromo-4-propila-
nisola

Pz

%90CH 30

	

CH2CH2 CH3

XIII



11 . Taula - 4- ro ilanisolaren hiru nitrazio-in uruneen onbarazioa .

Laburpen moduan, 4-propilanisolaren nitraziorako azetil trioxonitrato(V)-a baldin-
tza leunetan nitrazio ingurune oso egokia dela, erreakzioaren kontrola eta produktu mono-
nitratuen lorpena posible egiten duena, esan daiteke .

Bestalde, 1,2-dibromo-1-(4-metoxifenil)propanoaren nitrazioak %50-eko nahastea
sortzen du deribatu mono eta dinitratuena, era berean katea alifatikoan O-azetilatuta dau-

denak. Hemen ere, eraztunarekiko a posizioko C-Br loturaren labilitatea garbi eta argi
ageri da . Nitrazioaren ordez azetilazioa gertatzea guztiz ulergarria da, zein ingurunetan ari
garen lanean kontutan hartzen badugu . Horren ulergarria ez dena zera da, 1,2-dibromo-
-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoaren nitrazioan deribatu O-nitratua jadestea O-azetila-
tuaren ordez erreakzio-baldintzak berdinak eta erreakzio-zentroa antzekoa direnean . Azken
konposatu honen nitrazioan azpimarratu behar da, eraztun aromatikoaren bromoa pro-
portzioa altutan ordezkatua gertatzen dela . Azido mineralen kasuan bromonitro/dinitro
erlazioa 86/14 bazen honetan 20/80 da, alderantzizkoa ia-ia . Baldintza leunpeko nitratzaile
bortitzak bromoaren ordezkapena faboratzen dutela baldintza bortitzeko erreakzioen

82

Produktua

HNO3 /

H2 SO4 pH
>

HN03

disolbatzaile
geldoa

Ac NO3

4-propilanisola %1-15 %42% %7,3

azido 2-nitro-4-
propilbentzoikoa %5 %17 % 11

2-nitro-4-pro-
pilanisola %1-15 %33 %71

2,6-dinitro-
-4-propilanisola %18-20 - %9

2,6-dinitro-4-
-propilfenola %75-42 %8 -



® SHIMADZU CORPORATION CHART 200-91527

83

6r

2-nitro-6-bromo-4-propilanisolaren EMN eta IG espektroak

® SHIMADZU CORPORATION CHART 200-91527



aurrean, pentsatzera garamatzake honek. Hala eta guztiz ere, hau ez da erabakikorra zeren
eta 2-bromo-4-propilanisolaren kasuan baldintza bortizetan (azido mineraletan) eta nitra-
tzaile moderatuetan (disolbatzaile organikotan) ikusten bait da ordekapen osoa eta ez
ingurune nitratzaile bortitzetan baldintza leunenpean .

Azetil trioxonitrato(V)-ez egiten diren nitrazioen datu aipagarri bat desmetilaziorik
jazoten ez dela, da . Azido mineraletan gertatzen ziren desmetilazioak azaltzeko proposa-
tutako mekanismoaren aldeko puntua da hau . Mekanismoa protonazio baten bidez gerta-
tzen zela proposatzen zen eta honetarako baldintza azidoak behar dira, azetil trioxonitra-
to(V)-aren bidezko nitrazio-ingurunean ematen ez direnak, zeren eta protoi-iturri bakarra
azido azetikoa bait da eta hau azido ahula da .

2 .3 .4.4 .- 4-propilanisolaren nitrazioa zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-ez

Zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-ez, 4-propilanisolaren nitrazioa espero zite-
keen moduan doa . Mononitrazioa soilik jazoten da ; %90 2-nitro-4-propilanisol, %9
lehengai eta % 1 identifikatu gabeko produktu koloreztatuak, polinitratuak izan daitez-
keenak, lortzen direlarik . Albo-kateatako erreakzio-produkturik ez da bestalde, honela
somatzen (129) .

Honela 4-propilanisolaren nitrazio-ingurune guztien artetik azetonitrilotako ze-

rio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-a da egokiena zeren eta etekin onenak ematetik at
(%90) ez bait du praktikan albo-produkturik ematen, lortutako produktuaren purifikazioa
errazten duena.

2 .3 .4 .5 .- Anetolaren eta bere deribatuen nitrazioa sodio dioxonitrato(III)-z

Nitroderibatu aromatikoak lortzeko bilbiografian aipatzen den metodo batek, eraz-
tun aromatikoaren halogeno bat nitro talde batez ordezkatzen du eta azido azetikotako
sodio dioxonitrato(III)-a darabil, U .
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Zincke-k (173), bromokresoletatik abiatuz nitrokresola eta bromonitrokresolak
sintetizatzeko erabili zuen metodo hau . Bromokresolekin gonbaragarriak diren substrato
bromatuak ditugunez, metodoa nitroderibatuak jadesteko egokia izan zitekeela pentsatu
genuen .

12 . Taula - Anetolaren eta bere deribatuen erreakzioa azido azetikotako sodio dioxonitrato(III)-z

Substratoa Produktuak Tenperatura Etekina
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Metodo hau, 1,2-dibromo-1-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoari aplikatu zitzaio-
nean, aurrera ez zuela egiten eta substratoa berreskuratzen zela ikusi zen . Ondoren,
metodo hau anetolari eta bere zenbait deribaturi aplikatzea erabaki zen, zenbait kasutan
emaitz harrigarriak jadetsi zirelarik (12 .Taula) .

Anetolak, azido azetikotako sodio dioxonitrato(HI)-z jasaten duen erreakzioaren
emaitzak oso deigarriak dira . Burutu zen lehenengo erreakzioan sirupo bat lortu zen, gas
eta geruza fineko kromatografiaren arabera, gutxienez sei produkturen nahastea zena . Zu-
tabe-kromatografia egiteko zenbait disolbatzailerekin froga bat egiten geniharduela, bat
bateko hozte batek sirupotik kristal asko hauspeatzea erakarri zuen. Kromatografi frogek
horietako bat eterretan oso disolbagaitza zela adierazi zutenez, etil eterra erabili zen
kristalen purifikaziorako . Beluago, produktuaren purifikaziorako metodorik egokiena
kristalen etil eterrezko hotzeko hauspeaketa dela ikusi da . Erresonantzi mangetiko nu-
klearrezko espektroa egin zenean, beheko egitura proposatu zitzaien krisalei hasiera
batean,54. Hau, gero, okerra geratu zen

Hauek ziren EMNaren datuak : 7,72 eta 6,86 8 (bi bikote simetriko 4 integrazioa-

rekin paran biderkatutako bentzenoei dagokiena), beste bat 3,70 8 -tan (3 integrazio- rako

singlete bat, oxigenoari lotutako metiloari dagokioena) eta azkena 2,20 8 -tan (3 integra-
zioko singletea) zeina lotura hiruikoitz baten ondoko metilo talde bati zegokiokeena . Gai-
nera infragorrizko espektroan 2200 cm-1-tan seinale ahul bat zegoen lotura hirukoitzari
lepora dakiokeena .

Produktuaren karakterizazio kimikoa, hidrogenazio katalitikoa eta bromazioa,
saiatu zenean emaitz positiborik ez zen jadetsi . Bromazioaren kasuan, erreakzioa gertatzen

zen FeC1 3 haztarnak eransten zirenean soilik . Honek, eraztunean gertatutako bromazioa
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adierazten zuen. Laginari egin zitzaion analisi elementalak laginean nitrogenoa zegoela
adierazi zuen, mikroanalisi kuantitatiboz baieztatu zena . Mikroanalisiaren datuek eta
masa-espektruz lortutakoak, 206 tontor masikoa, konposatuaren egitura posible bakarra
13 taulako XV zela proposatzera eraman gintuen, 1,2-dinítroso-1-(p-metoxife-
nil)prop-1-eno alegia, 555 .

Egitura hau masa-espektroak emandako datuek konfirmatzen dute, ~56 . Bi nitroso
taldeen galera jarraia 176 eta 146 tontorrak hurrenez hurren, aipagarria da zeren eta

nitroso deribatuen zatiketaren jokamolde tipikoa bait da. Behatzen diren beste tontorrak

-CO
m/z 131-> m/z 103

C'>e4 a.r. = 28%

	

a.r . = 24%
-NO

	

-NO
{M+] -i m/z 176

	

m/z 146
a.r . = 14,5%

	

a.r . < 1%

	

a.r . = 100%
\-CH2O
H•

m/z 115
a.r . = 6%

56

Era berean, IG-zko espektroan 1600 eta 1470 cm1-etan tontor nabariak ikusten
dira, C=C eta N=0 loturei dagozkiena hurrenez hurren. Produktuaren, lehenengo IG-zko

espektroan 2200 cm1 -tan ikusten zen tontorra laginaren edo gelatxoaren zikinkeria bati
zegokiola uste dugu .
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Egitura hau bibliografian deskribatu gabeko konposatu-mota berri bati dagokio

dinitroseno dei genezakeena. Hauen ezaugarri nagusiena, lotura bikoitzaren adizio-erreak-

zioekiko duten egonkortasuna da, zeren eta ez bait dira ez katalitikoki hidrogenatzen ezta

bromatzen ere beste edozein alkenok egingo zukeen moduan. FeC13-z katalizatutako bro-

mazioa saiatzen denean 57 eskemean irudikatutako konposatua erdiesten da .

Anetol eta sodio dioxonitrato(II)-aren arteko erreakzio-produktuen artean

1-nitroso-l-(p-metoxifenil)prop-1-enoa identifikatua izan da EMN-z . Nitroso-alkeno
izeneko konposatu hauek bibliografian deskribatuta daude jadanik . 1900-ean Matthaia-

poulos-ek (174) a-halooximen eta baseen arteko erreakzioetan artekari moduan

identifikatu zituen . Nitroso-alekeno hauen ezaugarririk garrantzitsuena ez-egonkortasuna
handia da. 1960 arte ez zen hauetako lehena isolatu, (175), 5-8-

F

	

NO

58C=C
/ \
F

	

F

Ondoren, beste gutxi batzuk sintetizatu ziren eta gehienek halogeno edo alkil talde

handi bat daukate p karbonoan ordezkatzaile (176) . Hala eta guztiz ere, erreakzio-artekari

moduan agertzen diren nitroso-alkeno askoren arrastroak daude . Espektroskopiaz edo

disoluzioan agertzen den kolore urdin berezi batez identifikatu izan dira . Izan ere,
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1,2-dinitroso-l-(p-metoxifenil)prop-1-noz eta 1-nitroso-l-(p-metoxifenil)prop-1-enoz
osatutako nahastearen EMN espektroa . Bigarrenaren lerrakuntzak gezi batez adierazten
dira .

nitroso-alkenoen bizia oso laburra da, giro-tenperaturan zenbait astetatik tenperatura
baxutan zenbait minututara tartean dabil, (176) .

Konposatu-mota hau oso interesgarria izan daiteke Diels-Alder zikloadizioan non

C=C-N=O sistemak dieno moduan jokatuko bait du, (177) . Bestalde, nitroso taldearekiko

p karbonoa oso elektroizalea izango da eta nukleozaleen aurrean azkar erreakzionatuko du .

90



1 L,,1 . i,

_.59u .

	

d . r

91

'1'0? . u

	

'141J4 . G

- 4u .u

1,2-dinitroso-l-(p-metoxifenil)prop-l-enoaren (	) eta 1-nitroso-1(p-metoxifenil)prop-
-1-enoaren (	) IG espektroak

1,2-dinitroso- 1-(3-bromo-4-metoxifenil)prop- 1-enoaren EMN espektroa



Suposa daitekeenez, konposatu-mota honi buruz dauden datu espektroskopikoak
urriak dira. Infragorrian C=C loturaren tentsio-tontorrak 1500 - 1600 cm-1 tartean daude
eta N=0 loturaren tentsio-tontorrak 1420 - 1500 cm-' tartean daude . R karbonoan dauden
protoien lerrakuntza 9,13 - 6,30 3 tartean ibiltzen da.

Nitroso-alkenoen sintesi-bide usuena a-halooximen eliminazioa da, 59 .

1,2-dinitroso-l-(3-bromo-4-metoxifenil)prop-l-enaren IG espektroa

H ~B
R 1 N Ó~ R 1 NO

C-I C=C 59

R(X \R 3
R 2 \R3



CHO

	

CHCHarCH,
OCOCH,

1

	

1

	

t

P pm,a,

	

10

	

9

	

6
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L", r

1-azetoxi-2-bromo-1-(p-metoxifenil)propanoaren EMN espektroa

1-nitroso-1-(p-metoxifenil)prop-1-enarentzat inferitu diren IR eta EMNzko datuak

aipatutako horiekin ados daude .

Guk sintetizatutako nitrosoalkenoari buruz egonkorra dela, edo bederen horrela
direla dinitrosenoarekin osatzen dituen nahasteak, azpimarratu behar da, konposatu horien
ez-egonkortasunaz ohartzen bagara . Bestalde, erabilitako metodoak, orokortasuna

konfirmatuko balitz, abantail nabariak izango lituzke .

Erreakzio-produktuen artean XIV identifikatu ahal izateak, erreakzioaren meka-

nismoa ordezkapen elektroizale baten bidez, zeinen lehenengo urratsa deribatu mono or-



dezkatuaren sintesia bait dateke, doakeela adieraz dezake. Hala eta guztiz ere, erreakzioan
sortzen diren beste produktuak identifikatu gabe mekanismo bat proposatzea espekulazio
hutsa da .

Azkenik, dinitrosenoak duen egonkortasun handia nitroso-alkenekin gonbaraturik
bi arrazoien ondorio izan daiteke . Nabaria da dinitrosenoak 3 elektroi-bikote
deslokalizatuak izatean zikloadizio-erreakzioak nitroso-alkenoen tipikoak direnak,
zailkiago jasango dituela .

Gainera, hiru elektroi-bikote hauek eta eraztun aromatikoarenak, molekula
egonkortzen duen erresonantzia sor dezakete .

1,2-dibromo-1-(p-metoxifenil)propanoaren erreakzioak katea alifatikoaren O-aze-
tilaziora darama . Erreakzio hau itxaron daiteke C-Br loturaren labilitatea ezagututa, horren
azalgarria ez dena deribatu tribromatuaren erreakzio eza osoa da .

Azkenik eta espero zitekeenez 4-propilanisolak ez du ingurune honetan erreakziorik
jasaten .
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3 .- ALDERDI ESPERIMENTALA

Infragorrizko espektroak Beckman 4250, Perkin-Elmer 710-13 eta Shimadzu
IR435 espektrofotometroetan erregistratuak izan dira . Laginak karbono(IV) klorurotan
edo kloroformotan disolbatu dira, hauen kontzentrazioa %0,5-10 tartean egon delarik .
Bestalde, disolbatzailearen absortzioa konpentsatu egin da . Erabilitako sodio klorurozko
gelatxoek 1 mm-ko lodiera zuten . Aipatu disolbatzaileetan disolbaezinak diren laginen
espektroak sodio bromurozko pastiletan egin dira .

Erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroak 60 MHz-eko Varian EM360A
espektrometro batean erregistratu dira . Laginak karbono(IV) klorurotan edo deu-
terokloroformotan disolbatu egin dira bestelakorik presezki adierazten ez bada . Tetra-
metilsilanoa erabili da barne-erreferentzia moduan . Alderdi esperimental honetan ematen
diren erresonantzia magnetiko nuklearrezko datuetan, beheko irudian adierazten den
erizpideari jarraitu zaio protoiak izendatzerakoan .

Gas-fasean egindako kromotogramak Carlo Erba S2350 kromatografo batean
burutu dira, SE30 zutabea erabiliz 175-200°C tenperatur tartean .

Gel-iragazkortasunezko kromatografiak Waters 150 C kromatografo batean eraman

dira aurrera, 500, 104 , 105 eta 106 Á-eko µ-styrangel lau zutabe erabiliaz . Fluxua
1 ml/minutu izan da eta disolbatzailea THFa .

Geruza fineko kromatografiak egiteko Merck etxeko Kieselgel 60 F-254
kromatografi plakak erabili dira . Prezeski kontrakorik adierazten ez bada eluitzailea
hexano/etil azetato (7:3) nahastea izan da . Errebelatzaile moduan argi ultramorea erabili

da. Prestakuntzako geruza fineko kromatografian Merck etxeko Kieselgel HF254

97



silize-gelea erabili da . Aldez aurretik etil aztetatotan disolbatutako lagina, Desaga
Autoliner aplikagailu batez zabaldu da eta hexano/etil azetato (7 :3) nahastea izan da
eluitzailea . Zutabe-kromatografietarako, 0,05-0,2 mm-ko Merck Kieselgel 100
silize-gelea erabili da. Kasu honetan, eta bestalakorik esaten ez bada, hexano/etil azetato
(9 :1) nahastea izan da eluitzailea .

Fusio-puntuak Büchi SMT-20 tresna erabiliz neurtu dira. Mikrodistilazioak
Küglrohr boladun distilagailu batez (Büchi GKR-50) egin dira .

Mikroanalisiak Arabako Unibertsital Ikastetxeko Kimika Organikoko sailean egin
dira .

Masa-espektroak Bartzelonako Universitat Autónoma delakoko Kimika
Organikoko sailean egin dira .

Erabili den anetola, distilazioz purututako anetol komertziala izan da Benicarló-ko
(Paisos Catalans) Adrian y Klein S.A. (DAKSA) eta Bordas-Chinchurreta (Sevilla)
enpresek emandakoa izan da .

3.1.- Abia-produktuen sintesia

3 .1 .1 .- 4-nropilanisola,

Bibliografian (68) aipatutako metodoei jarraituz lortu da . Horretarako anetola etil
azetatoan disolbatu da eta karbono paladizatutakoaren presentzian hidrogenoz erreakziona
arazi .
3 .1 .2.- 1 .2-dibronio-1-(4-rnetoxifenil)nronanoa

Karbono(IV) klorurotan disolbatutako anetola bromoz tratatuz (20)-ean
deskribatzen den moduaz jadetsi da .
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3 .1 .3.- 1 .2-dibromo-1-(3-bromo-4-metox~fenil)nrovanoa

Karbono(W) klorurotan disolbatutako anetola bromoz tratatuz, burdin(III)
kloruroaren presentzian, (20)ean deskribatu den moduaz sintetizatu da .

3.1 .4 .- 2-bromo-4-oropilanisola

Metilen klorurotan (100 ml) disolbatutako 4-propilanisolari (10 g, 6,6 mM)
burdin(III) kloruroa eransten zaio katalisatzaile moduan . Eragipean eta izotz-bainuan
bromoa (4 ml) eransten zaio tantaka . Erreakzioa bost orduz uzten da giro-tenperatuan .
Denbora hori pasa ondoren, sodio trioxodisulfato(VI)-zko ur-disoluzio ase batez
bromo-demasia deuseztatzen da . Urez ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(IV)-z lehortu
eta disolbatzilea lurrindu egiten da .

Sirupo bat lortzen da distilazioz (1 mm Hg, 53°C) 2-bromo-4-propilanisola (15 g,
%90) ematen duena .

H1 EMN (CD CI3), S : 7,06 (d, Jineta = 2,4 Hz, 1H,H2 ) ; 6,73 (dd, orto = 7,9

Hz, 1H,H4 ) ; 6,43 (d, Jineta = 2,4 Hz, orto = 7,9 Hz, 1H,H3 ) ; 3,60 (s, 3H,OCH3 ) ; 2,30

(t, JAB = 7,9 Hz,HA ) ; 1,43 (m, JBC = 7,90 Hz, JAB = 7,9 Hz, 2H,HB ) ; 0,76 (t, JBC =

=7,90 Hz, 3H,Hc) .

IG cm-1 : 2950, 1500, 1460, 1440, 1370, 1350, 1050, 1020, 810 .

3 .1 .5 .- Oxodineroxoakuohexametilfosforamido Molibdeno(VI)-aren Pres-
takuntza

Minoum et als-ek, (70), deskribatu bezala sistetizatu da molibdeno oxidoa, ur
oxigenatutan disolbatuz eta ondoren hexametilfosforamida erantsiz .
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3 .1 .6 .- Oxodiperoxopiridilltexametilfosforamido Molibdeno(VI)-aren
prestakuntza

Minoum et als-ek, (70), deskribatu bezala sintetizatu zen oxodiperoxoakuohe-
xametilfosfaramido Molibdeno(VI)-a, metilen klorurotan disolbatuz eta ondoren piridina
erantsiz .

3 .1 .7.- 2-bromo-4-vronilanisolaren Grignard-aren Prestakuntza

THF-etan (25 ml) disolbatutako 2-bromo-4-propilanisolari (5g, 1,5 mM) iodo-
-kristaltxo batzuk eta magnesio-txirbil batzuk (0,56 g, 2,3 mM) eransten zaizkio . Mag-
nesioaren disolbatze-prozesua hasi arte berotzen da irabiaketa etengabean. Disoluzioa hasi
eta ordu erdira, 2-bromo-4-propilanisolaren Grignardaren formazioa osoa dela kontsi-
deratzen da eta prest dago ondorengo erabilpenetarako .

3 .2.- Nitrazioak azido mineraletan

3 .2 .1 .- Polianetola

Izotz/gatzez hoztutako azido trioxonitriko(V)-ezko (3,5 ml, d=1,38) eta azido tetra-
oxosulfuriko(VI)-zko (4 ml, d=1,84) nahaste bati anetola (2,5 g, 17mM) eransten zaio
tantaka eta eragipean. Eransketan zehar lurrin nitrosoen jarioa eta solido marroi baten
eraketa gertatzen dira . Hamar minutuz erreakzio-nahastea -10°C/-15°C tenperatur tartean
mantentzen da eta ondoren ura (50 ml) eransten zaio. Etil azetatoz erauzten da, fase orga-
nikoa sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutralizatzen da,
urez ikuzten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da . Disolbatzailea lurrindu
ondoren goma-itxurako ore marroi iluna jadesten da anetolaren polimerizazio kontro-
latugabearen ondorio dena .
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3 .2 .2 .- 2 .6-dinitro-4-nronilfenola . azido 2-nitro-4-Piopilbentzoikoa,
2-nitro-4-propilanisola eta 2,6-dinitro-4-nronilanisola

(Hemen erreakzioetako bakar bat deskribatzen da, besteak berdintsuak dira azido
tetraoxosulfurikozko kontzentrazioa aldaturik) .

Izotz/urez hartutako azido trioxonitriko(V)-ezko (5 ml, d=1,38) eta azido tetra-
oxosulfuriko(VI)-zko (5 ml, d=1,84) nahaste bati, 4-propilanisola (2 g, 13 mM) eransten
zaio tantakoa eta irabiatuz .Erreakzio-nahastea 60 minutuz uzten da giro-tenperaturan .
Tarte hau igaro ondoren izotz/uraren gainean botatzen da eta sodio hidrogenatrioxo-
karbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutralizatzen da . Etil azetatoz erauzten da, urez
ikuzten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da . Disolbatzailea lurrintzen da
sirupo ilun bat (2,5 g) jadesten delarik . Sirupoa 25 ml bentzenoz tratatzean laranja
koloreko kristal batzuk hauspeatzen dira, 2,6-dinitro-4-propilfenol (800 mg) direnak.
Gelditzen denarekin zutabe-kromatografia egiten da hexano/azetona (10:2) nahastea
eluitzailea delarik . Bost substantzia banantzen dira 2-nitro-4-propilanisola (375 mg,
%15); azido 2-nitro-4-propilbentzoikoa ; (130 mg, %5); 2-nitro-4-propilanisola (375 mg) ;
2,6-dinitro-4- -propilanisola (450 mg, %20) eta 2,6-dinitro-4-propilfenola (200 mg etekin
osoa %40) .

2,6-dinitro-4-propilfenola*

FP = 200-203°C (metanola)

Hl EMN (CD3COCD 3,Py d6), 5 :7,6 (s, 2H, H2 H4) ; 3,0 (s, 1H,OH) ; 2,36

(t, JAB = 6 Hz, 2H,HA) ; 1,53 (m, JBC = 2,9 Hz, JAB = 6 Hz, 2H,HB ) ; 0,9 (t, JBC = 2,9

Hz, 3H,H,).

IG cm-1 : 3550, 2970, 2930, 1550, 1520, 1340, 1250, 920, 780 .

ME: 226

* dutenak lehenengo aldiz deskribatzen dira .

101



azido 2-nitro-4-propilbentzoikoa*

Hl EMN (CDC13 ), 8 : 10,24 (s, 1H,000H) ; 7,6 (d, Jmeta = 2 Hz, 2H,H2 ) ;

7,16 (dd, Jorto = 10 Hz, 2H,H4 ) ; 6,80 (d, Jmeta = 2 Hz, orto = 10 Hz, 2H,H3 ) ; 2,46 (t,

JAB - 7,9 Hz, 2H,HA ) ; 1,56 (m, JBC = 7,9 Hz, JAB = 7,9 Hz, 2H,HB ) ; 0,86 (t, JBC =

7,9 Hz, 3H,Hc) .

IG cm-1 : 3250, 1740, 1510, 1460, 1430, 1325, 1240, 1180, 1040 .

Mikroanalisia

C

	

H

	

N
Teorikoa

	

57,41

	

5,26

	

6,69
Aurkitutakoa

	

57,00

	

4,85

	

7,50

2-nitro-4-propilanisola

H1 EMN (CDC13 ) 8 : 7,53 (d, Jmeta = 2Hz, 2H,H2 ) ; 7,26 (dd, Jorto = 7,9 Hz,
2H,H 4 ) ; 6,90 (d, Jmeta = 2Hz, J orto = 7,9 Hz, 2H,H3 ) ; 3,80 (s, 3H,OCH3) ; 2,46 (t, JAB
= 7,9 Hz, 2H,HA ) ; 1,53 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 7,9 Hz, 2H,HB ) ; 0,83 (t, JBC = 6 Hz,
3H,Hc) .

IG cm-1 2950, 1515, 1450, 1380, 1360, 1010, 805 .
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Mikroanalisia

Teorikoa
C

47,79
H
4,46

N
12,38

Aurkitutakoa 47,99 4,31 12,97



3 .1 .6 .- Oxodiveroxopiridilhexametilfosforamido Molibdeno(VI)-aren
nrestakuutza

Minoum et als-ek, (70), deskribatu bezala sintetizatu zen oxodiperoxoakuohe-
xametilfosfaramido Molibdeno(VI)-a, metilen klorurotan disolbatuz eta ondoren piridina
erantsiz .

3.1 .7.- 2-bromo-4-viopilanisolaren Grienard-aren Prestakuntza

THF-etan (25 ml) disolbatutako 2-bromo-4-propilanisolari (5g, 1,5 mM) iodo-
-kristaltxo batzuk eta magnesio-txirbil batzuk (0,56 g, 2,3 mM) eransten zaizkio . Mag-
nesioaren disolbatze-prozesua hasi arte berotzen da irabiaketa etengabean. Disoluzioa hasi
eta ordu erdira, 2-bromo-4-propilanisolaren Grignardaren formazioa osoa dela kontsi-
deratzen da eta prest dago ondorengo erabilpenetarako .

3.2.- Nitrazioak azido mineraletan

3 .2 .1 .- Polianetola

Izotz/gatzez hoztutako azido trioxonitriko(V)-ezko (3,5 ml, d=1,38) eta azido tetra-
oxosulfuriko(VI)-zko (4 ml, d=1,84) nahaste bati anetola (2,5 g, 17mM) eransten zaio
tantaka eta eragipean. Eransketan zehar lurrin nitrosoen jarioa eta solido marroi baten
eraketa gertatzen dira. Hamar minutuz erreakzio-nahastea -10°C/-15°C tenperatur tartean
mantentzen da eta ondoren ura (50 ml) eransten zaio. Etil azetatoz erauzten da, fase orga-
nikoa sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutralizatzen da,
urez ikuzten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da. Disolbatzailea lurrindu
ondoren goma-itxurako ore marroi iluna jadesten da anetolaren polimerizazio kontro-
latugabearen ondorio dena .
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3 .2 .2 .- 2 .6-dinitro-4-vrovilfenola, azido 2-nitro-4-vrovilbentzoikoa .
2-nitro-4-propilanisola eta 2 .6-dinitro-4-vropilanisola

(Hemen erreakzioetako bakar bat deskribatzen da, besteak berdintsuak dira azido
tetraoxosulfurikozko kontzentrazioa aldaturik) .

Izotz/urez hartutako azido trioxonitriko(V)-ezko (5 ml, d=1,38) eta azido tetra-
oxosulfuriko(VI)-zko (5 ml, d=1,84) nahaste bati, 4-propilanisola (2 g, 13 mM) eransten
zaio tantakoa eta irabiatuz .Erreakzio-nahastea 60 minutuz uzten da giro-tenperaturan .
Tarte hau igaro ondoren izotz/uraren gainean botatzen da eta sodio hidrogenatrioxo-
karbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutralizatzen da . Etil azetatoz erauzten da, urez
ikuzten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da . Disolbatzailea lurrintzen da
sirupo ilun bat (2,5 g) jadesten delarik . Sirupoa 25 ml bentzenoz tratatzean laranja
koloreko kristal batzuk hauspeatzen dira, 2,6-dinitro-4-propilfenol (800 mg) direnak .
Gelditzen denarekin zutabe-kromatografia egiten da hexano/azetona (10:2) nahastea
eluitzailea delarik. Bost substantzia banantzen dira 2-nitro-4-propilanisola (375 mg,
%15) ; azido 2-nitro-4-propilbentzoikoa ; (130 mg, %5); 2-nitro-4-propilanisola (375 mg) ;
2,6-dinitro-4- -propilanisola (450 mg, %20) eta 2,6-dinitro-4-propilfenola (200 mg etekin
osoa %40) .

2,6-dinitro-4-propilfenola*

FP = 200-203°C (metanola)

Hi EMN (CD3COCD3 ,Py d6), 5 :7,6 (s, 2H, H 2 H4) ; 3,0 (s, 1H,OH) ; 2,36

(t, JAB = 6 Hz, 2H,HA) ; 1,53 (m, JBC = 2,9 Hz, JAB = 6 Hz, 2H,HB) ; 0,9 (t, JBC = 2,9

Hz, 3H,Hc) .

IG cm-1 : 3550, 2970, 2930, 1550, 1520, 1340, 1250, 920, 780 .

ME : 226

dutenak lehenengo aldiz deskribatzen dira .
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azido 2-nitro-4-propilbentzoikoa*

H1 EMN (CDC13), 3 : 10,24 (s, 1H,COOH) ; 7,6 (d, Jineta = 2 Hz, 2H,H2) ;

7,16 (dd, Jorto = 10 Hz, 2H,H4) ; 6,80 (d, Jineta = 2 Hz, orto = 10 Hz, 2H,H3 ) ; 2,46 (t,

JAB - 7,9 Hz, 2H,HA) ; 1,56 (m, JBC - 7,9 Hz, JAB - 7,9 Hz, 2H,HB ) ; 0,86 (t, JBC -

7,9 Hz, 3H,Hc) .

IG cm1 : 3250, 1740, 1510, 1460, 1430, 1325, 1240, 1180, 1040 .

Mikroanalisia

C

	

H

	

N
Teorikoa

	

57,41

	

5,26

	

6,69
Aurkitutakoa

	

57,00

	

4,85

	

7,50

2-nitro-4-propilanisola

H1 EMN (CDCI3) S : 7,53 (d, Jineta = 2Hz, 2H,H2) ; 7,26 (dd, Jorto = 7,9 Hz,
2H,H4) ; 6,90 (d, Jineta = 2Hz, J orto = 7,9 Hz, 2H,F13) ; 3,80 (s, 3H,OCH3) ; 2,46 (t, JAB

= 7,9 Hz, 2H,HA) ; 1,53 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 7,9 Hz, 2H,HB) ; 0,83 (t, JBC = 6 Hz,
3H,H0) .

IG cm-1 : 2950, 1515, 1450, 1380, 1360, 1010, 805 .
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Mikroanalisia

Teorikoa
C

47,79
H
4,46

N
12,38

Aurkitutakoa 47,99 4,31 12,97



2,6-dinitro-4-propilanisola

FP = 34°C (etil eterra)

H1 EMN (CDC13), s : 7,76 (s, 2H, H2 H4) ; 3,93 (s, 3H, CH3) ; 2,63 (t, JAB =

7,9 Hz, 2H,HA) ; 1,63 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 7,9 Hz, 2H,HB ) ; 0,83 (t, JBC = 6 Hz,

3H,Hc) .

IG cm-1 : 2950, 1530, 1350, 1270, 980, 720 .

Mikroanalisia

C

	

H

	

N
Teorikoa

	

53,57

	

5,35

	

12,50
Aurkitutakoa

	

53,50

	

5,52

	

12,62

3 .2 .3 .- 1-(3-nitro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropil nitratoa eta
1-(3,5-din itro-4-metoxifenil)-2-b romo nronil nitratoa

Izotz/urez hoztutako azido trioxonitriko(V)-ezko (2,5 ml, d=1,38) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI)-zko (3m1, d=1,84) nahaste bati, karbono(IV) klorurotan (3m1)
disolbatutako 1,2-dibromo-l-(3-bromo-4-metoxifenil)propanoa (1g, 3mM) eransten zaio
tantakoa eta irabiatuz. Erreakzio-nahastea 60 minutuz uzten da giro-tenperaturan . Ondo-
ren, ura (25 ml) eransten zaio . Etil azetatoz erauzten da, sodio hidrogenotrioxokar-
bonato(IV)-ezko disoluzio ase batez ikusten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z
lehortzen da. Disolbatzailea lurrintzen da sirupo bat (1,2 g) jadetsiaz . Sirupoa gas-kroma-
tografiaz aztertuta 1-(3,5-dinitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoz (%14) eta 1-(3-
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-nitro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropil nitratoz (%86) osatuta dagoela ikusten da .
Zutabe kromatografiaz banantzen dira hexano/etil azetatoa (9 :1) nahastea eluitzailea izanik .

1-(3-nitro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropil nitratoa*

Hl EMN (CDCl3 ), 5 :7,56 (s, 2H, H2 H4) ; 5,66 (d, JAB = 7,9 Hz, 1H,HA) ;

4,16 (m, JBC = 7,9 Hz, JAB = 7,9 Hz, 1H,HB) ; 3,86 (s, 3H,OCHB) ; 1,66 (d, JBC = 7,9

Hz, 3H,Hc)

IG cm-1 : 2900, 1620,. 1520, 1480, 1320, 1280, 980, 820 .

1-(3,5-dinitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoa*

H1 EMN (CDCl3), S : 7,80 (s, 2H, H2 H4 ) ; 5,66 (d, JAB = 7,9 Hz, 1H)„HA;

4,16 (m, JBC = 7,9 Hz, JAB = 7,9 Hz, 1H,HB ) ; 3,96 (s, 3H,OCH3) ; 1,66 (d, JBC = 7,9

Hz, 3H,Hc)

IG cm-1 : 2900, 1620, 1520, 1480, 1320, 900, 740 .

3 .2 .4.- 2,6-dinitro-4-vrovilan isola eta 2 .6-dinitro-4-vrovilfenola

Izoztz/urez hoztutako azidotrioxonitriko(V)-ezko (2,5 ml, d=1,38) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI)-zko (3 ml, d=1,82) nahaste bati 2-bromo-4-propilanisola (2g,
0,008 mol) eransten zaio tantaka eta irabiatuz . 90 minututara erreakzioa moztu egiten da
ura (50 ml) erantsiaz. Etil azetatoz erauzten da, sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko
disoluzio ase batez ikuzten da eta magnesio tetraoxosultato(VI)-z lehortzen da .
Disolbatzailea lurrinduaz sirupo bat (2,5 g) lortzen da, 2,6-dinitro-4-propilfenol (0,75 g,
%30) eta 2,6-dinitro-4-propilanisolez (1,75 g, %70) osatuta dagoela. Zutabe-kroma-
tografiaz banantzen dira hexano/azetona (10:2) nahastea eluitzailea delarik .
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3 .2 .5 .- 2-nitro-4-vropilanisola eta 2 .6-dinitro-4-nronilan isola

Azido trioxonitriko(V)-a (15 ml, %62) -10 °C-tan hozten da eta 2g (0,013 mol)
4-propilanisol tantaka 30 minututan zehar eransten zaizkio . Ordu batera erreakzioa
bukatutzat ematen da sodio trioxokarbonato(IV) solidoa erantsiaz osorik neutralizatu arte.
Etil azetatoz erauzten da eta 12 orduz karbono aktibatuz eta magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z tratatzen da kolorgeztatu eta lehortzeko asmoz . Disolbatzailea
lurrintzen da sirupo bat (2,3 g) lortuaz, 2-nitro-4-propilanisolez (%90) eta
2,6-dinitro-4-propilanisolez (%10) osatuta dagoena . Zutabe-kromatografiaz banantzen
dira hexano/etil azetato (9:1) nahastea erabiliz .

3 .3.- Erreakzioak disolbatzile organiko geldotan

3 .3 .1 .- Polianetola

Metilen klorurotan (100 ml) edo nitrometanotan (50 ml) disolbatutako anetolari (5
g, 0,034 mol) azido trioxonitriko(V)-a (3,5 ml, d=1,30) tantaka eta izotz-bainuan
eransten zaio (Denborarekin lurrin nitrosoen jarioa ikus daiteke) . 24 ordutara sodio
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutralizatzen da . Urez ikuzten da
eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da. 30 ml gelditu arte disolbatzailea
eliminatzen da. Orduan tantaka 20 ml metanol eransten zaizkio hauspeakin zurixka baten

agertzea ikusten delarik. Hau polianetola da : Mn=1419; y = 1,58, 250°C-etatik gora

degradatu egiten da eta ez zaio trantsizio-tenperaturarik ikusi .

H1 EMN (CDCI3), S: 7,33-6 (tontor zabala, aromatikoak) ; 3,83 (s, OCH3) :

3-1,33 (tontor zabala, HA HB) ; 0,7 (s,HC) .

IG (cm-') : 2950, 1610, 1510, 1250, 1175, 1040, 830, 810

3 .3 .2 .- Polianetola

Anhidrido azetikotan (50 ml) disolbatutako anetolari (15 g, 0,1 mol), azido
azetikotan (20 ml) disolbatutako azido trioxonitriko(V)-a (4,4 ml, d=1,38) eransten zaio
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-15°C-tan . Gero 48 ordutara erreakzioa bukatutzat ematen da azido klorhidrikoa (100 ml,
% 10) erantsiz. Etil azetatoz erauzten da, sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko
disoluzio ase batez eta urez ikusten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta
disolbatzailea lurrintzen da . Pisu molekular ezezaguneko polianetola jadesten da .

3 .3 .3 .- 2-nitro-4-vrovilanisola . azido 2-nitro-4-vropilbentzoikoa eta
2,6-dinitro-4-orooilfenola

Metilen klorurotako (100 ml) 4-propilanisolen (1,45 mg, 30mM) disoluzio bati,
azido trioxonitriko(V)-a (3,5 ml, d=1,38) eransten zaio tantaka eta izotz bainuan . 24 ordu
pasa ondoren sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez neutr ali zatzen
da, urez ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortu eta disolbatzailea lurrintzen
da. Lortutako sirupoa (2,3 g) gas-kromatografiaz aztertuta 4-propilanisolez (%42),
2-nitro-4-pro- pilanisolez (%33), azido 2-nitro-4-propilbentzoikoz (%17) eta
2,6-dinitro-4-propilfenolez (% 8) osatuta dagoela ikusten da .

3 .3 .4 .- 2-n ro-4- l -2- ro o ro eta
xifenil)-2-bromooropil nitratoa

Metilen klorurotan (50 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-l-(4-metoxifenil)propanoari
(2g, 6mM), azido trioxonitriko(V)-a (3m1, d=1,30) eransten zaio tantaka eta
izotz-bainuan . 24 ordutara sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-zko disoluzio ase batez
neutralizatzen da, urez ikuzi, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortu eta disolbatzailea
lurrintzen da. Lortzen den sirupoa (3,1 g) EMN-z aztertuta 2-nitro-4-(-hidroxi-2-bromo-
propil)anisolez (%50) eta 1-(3-nitro-4-metoxifenil)-2-bromopil nitratoz (%50) osatuta
dagoela ikusten da.

2-nitro-4-(l -h idroxi-2 -brom opropil) an isola*
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3-nitro-4- eto-

Hi EMN (CDCI3), 3 : 7,46 (d, Jmeta= 2Hz, 1H,H2) ; 7,23 (dd, Jorto = 7,9 Hz,

1H,H4) ; 6,70 (d, meta 2Hz, Jorto = 7,9 Hz, 1H,H3) ; 4,76 (d, JAB = 4Hz, 1H,HA) ;

4,20 (m, JBC = 7,9 Hz, JAB = 4Hz, 1H,HB ) ; 3,73 (s, 3H,OCH3) ; 3,13 (s, 1H,OH) ;



1,50 (d, JBC = 7,9 Hz, 3H,Hc)

810.
IG cm-1 3500, 2900, 1610, 1500, 1480, 1460, 1300, 1250, 1180, 1050, 1020,

Mikroanalisia

C H N Br
Teorikoa 43,37 4,22 4,22 24,1
Aurkitutakoa

	

43,42

	

4,20

	

4,26

	

23,8

1-(3-nitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoa

H 1-EMN (CDC1 3), S : 7,50 (d, Jmeta' 2Hz, 1H,H2) ; 7,26 (dd, orto = 7,9 Hz,

1H,H4 ) ; 6,83 (d, Jmeta : 2Hz, orto = 7,9 Hz, 1H,H3 ) ; 5,76 (m, JAB = 4Hz, 1H,HA ) ;

4,20 (m, JBc = 7,9 Hz, JAB = 4Hz, 1H,HB) ; 3,73 (s, 3H,OCH3 ) ; 1 66 (d, JBC = 7,9

Hz, 3H,Hc)

IG cm1 : 2920, 2840, 1640, 1590, 1340, 1280, 1180, 850 .

3 .3 .5 .- 2-nitro -4-(1-azetoxi-2-bromovropil)an isola eta 2-nitro-4-(1-hi-

droxi-2-bromovrovil)an isola

Azido azetikotan (50 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-1-(4-metoxifenil)propanoari

(10 g, 32 mM), azido trioxonitriko(V)-a (9m1, d=1,38) eta N204 (12 ml) eransten zaizkio

tantaka eta izotz/ur bainuan . 24 ordutara erreakzio-nahastea izotz/uraren gainean botatzen
da, ore bat eratzen delarik . Etil eterrez erauzten da . Fase organikoa sodio
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez eta urez ikuzten da magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen, eta disolbatzailea lurrintzen da . Lortutako sirupoa
prestakuntzazko geruza fineko kromatografiaz bi frakziotan banatzen da kloroformoa

1.07



eluitzailea izanik . Frakzioak bi substantzia hauez osatzen dira hurrenez hurren,
2-nitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil) anisolez (6,3 g, %60) eta 2-nitro-4-(-hidroxi-2-
-bromopropil)anisolez (4,2 g, %40) .

2-nitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil)anisola*

H1 EMN (CS2), S: 7,43 (d, Jmeta = 2 Hz, 1H,H2) ; 7,20 (dd, Jorto = 7,9 Hz,

1H,H4) ; 6,80 (d, Jmeta = 2 Hz, Jorto = 7,9 Hz, 1H,H3 ) ; 5,73 (d, JAB = 4Hz, 1H,HA) ;

4,23 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 4Hz, 1H,HB) ; 3,90 (s, 3H,OCH3) ; 2, 16 (s, 3H,COCH3) ;

1,73 (d, JBC = 6 Hz, 3H,Hc) .

IG em-' : 3000, 1750, 1600, 1500, 1470, 1370, 1260, 1230, 1080, 1050, 1020,
820 .

Mikroanalisia
C H N Br

Teorikoa 43,37 4,22 4,22 24,1
Aurkitutakoa

	

43,42

	

4,20

	

4,26

	

23,8

3 .3 .6 .- 1-(2-nitro-4-metoxifenil(-2-bromonropil nitratoa eta 2-nitro-4-
-(1-hidroxi-2-bromonropil)anisola

Karbono(IV) klorurotan (50 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-l-(4-metoxifenil)pro-
panoari (5 g, 3 mM), tantaka eta -10 °C-tan azido trioxonitriko(V)-ez (1,5 ml, d=1,38) eta
azido tetraoxosulfuriko(VI)-z (2m1, d=1,84) osatutako nahastea eransten zaio . Eransketak
ordu bete dirau eta ondoren erreakzio-nahastea ordu erdi uzten da. Denbora-tarte hori
igarota, erreakzio-nahasteari ura (50 ml) eransten zaio . Fase orgnaikoa dekantatzen da,
sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da eta
magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da . Disolbatzailea lurrintzean sirupo bat (6,36 g)
lortzen da zeina erresonantzia magnetiko nuklearraren arabera 2-nitro-4-(1-hidroxi-
-2-bromopropil)anisolez (%25) eta 1-(3-nitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoz
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(%75) osatuta bait dago .

3 .3 .7.- 2-nitro-4-(1-hidroxi-2-bromonropil)anisola

3.3.4. atalean deskribatutako prozedura berberari jarraitzen zaio baina erabilitako
disolbatzailea tetrahidrofuranoa da eta fase organikoa etil azetatoz erauzten da . Lortutako
produktua 2-nitro-4-(1-hidroxi-2-bromopropil)anisola da (1,6g, % 100) .

3 .3 .8 .- 1-(4-metoxi-3-bromofenil)-2-bromonronil nitratoa*

Metilen klorurotan (50 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-l-(3-bromo-4-meto-
xifenil)propanoari (2g, 5mM) azido trioxonitriko(V)-a (2m1, d=1,38) eransten zaio
tantaka eta izotz/urez hoztuz . 24 orduz giro tenperaturan uzten da eta ura (50 ml) eransten
zaio erreakzio-nahasteari . Fase organikoa sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko
disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta
disolbatzailea lurrinduz 1-(4-metoxi-3-bromofenil)-2-bromopropil nitratoaren bi
konformeroen nahastea (4,25g, %68) jadesten da .

Hi EMN (CDCl3 ), S : 7,36 (d, Jmeta = 2 Hz, 1H,H2) ; 7,23 (dd, Jorto = 10 Hz,

1H,H4) ; 6,80 (d, Jmeta = 2 Hz, Jorto = 10 Hz, H3 ) ; 5,76 (d, JAB = 4Hz, lH,HA eritro) ;

5,66 (d, JAB = 4Hz, 1H,HA treo) ; 4,20 (m, JAB = 4Hz JBC = 7,9 Hz, 1H,HB) ; 3,80 (s,

3H,OCH3 ) ; 1,66 (d, JBC = 7,9 Hz, 3H,HC eritro) ; 1,46 (d, JBC = 7,9 Hz, 3H,HC treo) .

IG cm-' : 2890, 2840, 1640, 1600, 1490, 1180, 1050, 1020, 850 .

3 .3 .9 .- 2-nitro -4-nronilan isola eta 2 .6-dinitro-4-nronilfenola

Metilen klorurotan (50 ml) disolbatutako 2-bromo-4-propilanisolari (2g, 9mM)
azido trioxonitriko(V)-a (3m1, d=1,38) eransten zaio tantaka eta izotz/uretan . 24 orduz
giro-tenperaturan uzten da eta ondoren ura (50 ml) eransten zaio . Fase organikoa
dekantatzen da, sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez eta urez
ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da .
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Jadetsitako sirupoari zutabe-kromatografia egiten zaio silize-gelea euskarri moduan
erabiliz eta hexano/etil eter (8 :2) nahastea eluitzailea izanik . Ondorengo konposatuak
banantzea lortzen da : 2-bromo-4-propilanisola (0,7g, %33) ; 2-nitro-4-propilanisola
(0,9g, %42) eta 2,6-dinitro-4-propilfenola (0,52 g, %25) .

3 .4 . Azetil trioxonitratoaren bidezko nitrazioak

3 .4 .1 .- 2-nitro-4-vrovilanisola . azido 2-nitro-4-vropilbentzoikoa eta 2 .6-
-dinitro-4-propilanisola

Azetona/C0 2-z hoztutako (-40°C) anhidrido azetikoari (10 ml) azido

trioxonitriko(V)-a (1,1 ml, d=1,30) tantaka eransten zaio . Eransketa bukatu eta ordu
erdira eta tenperatura -40°C-tik behera mantenduz, tantaka 4-propilanisola (2g, 13,3 mM)
eransten zaio erreakzio-nahasteari . Eransketa bukatu ondoren, erreakzio-nahasteak
poliki-poliki giro-tenperatura har dezan uzten da . 24 orduz uzten da eta gero ura (50 ml)
eransten zaio . Fase organikoa kloroformoz erauzten da, sodio hidrogenotrioxokar-
bonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio tetraoxo-
sulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Gas-kromatografiaz lortutako
sirupoa 4-propilanisolez (%7,3),azido 2-nitro-4-propilbentzoikoz (%11), 2-nitro-4-propi-
lanisolez (%71) eta 2,6-dinitro-4-propilanisolez (%9) osatuta dagoela ikusten da .

3 .4 .2 .- 2 .6-dinitro-4-(1-azetoxi-2-bromovrooil)anisola eta 2-nitro-4-(1-
-azetato-2-bromovropil)anisola

Azetil trioxonitato(V)-a 3 .4.1 . atalean esan bezala prestatzen da. Disoluzio hau
-40°C azpitik mantenduz anhidrido azetikotan (5ml) disolbatutakol,2-dibromo-l-(p-meto-
xifenil)propanoa (2g, 6mM) eransten zaio. Eransketan zehar, solido bat hauspeatzen da,
lehengaia ziurki, tenperatura igotzean birdisolbatzen dena . 24 orduz uzten da eta ondoren
ura (50 m1) eransten zaio eta fase organikoa kloroformoz erauzten da. Sodio
hidrogenotrioxo- karbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Sirupo bat (2,78 g)
lortzen da, erresonantzia magnetiko nuklearraren arabera 2-nitro-4-(1-azetoxi-2-
-bromopropil)anisolez (%50) eta 2,6-dinitro-4- (l -azetato-2-bromopropil)anisolez (%50)
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osatuta dagoena . Biok zutabe-kromatografiaz, bentzenoa eluitzaile bezala, erabiliz
banantzen dira .

2,6-dinitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil)anisola*

Hl EMN (CDC13), 5 : 7,80 (s, 2H H2 H4) ; 5,76 (d, JAB =6 Hz, 1H,HA) ;

4,30 (m, JBc=6 Hz, JAB =6 Hz, 1H,HB) ; 3,93 (s, 3 H,OCH3) ; 2,06 (s, 3H, COCH3) ;

1,56 (d, JBC=6 Hz, 3H,Hc) .

IG cm-' : 3000, 2900, 1740, 1530, 1490, 1390, 1360, 1250, 1220, 1050, 1000,
750.

Mikroanalisia
C

	

H

	

N

	

Br
Teorikoa

	

38,20

	

3,45

	

7,45

	

21,22
Aurkitutakoa

	

38,21

	

3,49

	

7,30

	

22,76

3 .4 .3 .- 1-(3 .5-dinitro-4-metoxi fenil)-2-bromopronil nitratoa eta 1-(3-ni-
tro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropilnitratoa

Azetil trioxonitrato(V)-ezko disoluzioa 3 .4.1 . atalaean deskribatzen den bezala
prestatzen da. Disoluzioa -40 °C-tik behera mantentzen da eta anhidrido azetakotan (5 ml)
disolbatutako 1,2-dibromo-l-(3-bromo-4-metrofenil)propanoa (2g, 5mM) eransten zaio
tantaka. Giro-tenperaturan 24 orduz uzten da, kloroformoz erauzten da eta fase orgnaikoa
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da . Jarraian,
magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatz ail ea lurrintzen da. Jadetsitako
sirupoa (1,96 g) erresonantzia magnetiko nuklearraren arabera 1-(3-nitro-4-metoxi-
-5-bromofenil)-2-bromopropil nitratoz, (%20) eta 1-(3,5-dinitro-4-metoxifenil)-2-bro-
mopropil nitratoz (%80) osatuta dago . Biok, zutabe-kromatografiaz, bentzenoa eluitzaila
delarik, banantzen dira .
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3 .4 .4 .- 2-nitro-6-bromo-4-nropilanisola*

Azetil trioxonitrato(V)-ezko disoluzioa 3 .4.1 . atalean bezala prestatzen da eta
-40°C-peko tenperaturan tantaka 2-bromo-4-propilanisola (1,2 g, 5 mM) eransten zaio .
Erreakzioa 24 ordutan giro-tenperaturan uzten da, kloroformoz erauzten da, sodio
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzilea lurrintzen da . Gas-kromatografiak
adirazten duenez sirupoa (1,25 g) 2-nitro-6-bromo-4-propilanisolez (%90) eta identifi-
katugabeko ez-purutasunez (%10) osatuta dago. Produktu nagusia zutabe-kromatografiaz

purutzen da hexano/etil azetato (8,5 :1,5) nahastea eluitz ail ea delarik .

H1 EMN (CDC13), S : 7,50 (m, 2H, H 2 H4 ) ; 3,80 (s, 3H,OCH3 ) ; 2,53 (t, JAB

= 8 Hz, 2H,HA) ; 1,56 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 8 Hz, 2H,HB ) ; 0,83 (t, JBC = 6 Hz,

3H,Hc)

IG cm1: 2900, 1550, 1480, 1350, 1260, 990, 700 .

Mikroanalisia
C

	

H

	

N

	

Br
Teorikoa

	

38,20

	

3,45

	

7,45

	

21,22
Aurkitutakoa

	

38,21

	

3,49

	

7,30

	

22,76

3.5.- $odio dioxonitrato(III)-arekiko erreakzioa

3 .5 .1 .- 4-(1 .2-din itroso)nron-1-enilanisola y 4-(1-nitroso)nron-l -enilani-
sola),

Anetola (5 g, 33 mM) azido azetiko glazialetan (75 ml) disolbatzen da. Jarraian eta
maria bainu batez erreakzio-ingurunea 70°C-taraino berotzen da eta orduan uretan (15 ml)

disolbatutako sodio dioxonitrato(III)-zko (10 g, 150 mM) disoluzioa tantaka eransten da .
Disoluzioak esmeralda-berde kolorea hartzen du lurrin nitrosoak darizkion bitartean . Bi

ordutan zehar 70 °C-tan mantentzen da eta segidan erreakzio-nahastea ur/izotzaren gainean
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botatzen da. Solido bat (2 g), 4-(1,2-dinitroso)prop-1-enilanisola dena, eta sirupo bat
(3,4 g) hauspeatzen dira . Iragazten da, solidoa plaka iragazlean gelditzen delarik eta
sirupoa fase akuosoarekin diragalarik. Sirupoa etil azetatoz erauzten da, sodio
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Jadetsitako sirupoa etil
eter hotzez tratatzen da eta 4-(1,2-dinitroso)prop- 1-enilanisol gehiago (2,3 g) hauspeatzen
da. Gelditzen den sirupoa kromatografi zutabe batean pasatzen da hexanoa eluitzailea
izanik, eta 4-(1-nitroso)prop-1-enilanisola (0,7 g, %12) eta identifikatu gabeko zenbait
produkturen nahastea (%8) bereizten dira .

4-(1,2-dinitroso)prop-l -enilanisola*

FP: 940 (etil eterra)

Hl EMN (CDC13 ), S : 7,72 (d, J = 8 Hz, 2H,H1H3) ; 6,86 (d, J = 8 Hz,

2H,H2,H4) ; 3,76 (s, 3H,OCH3 ) ; 2,23 (s, 3H,Hc) .

IG cm-' : 3000, 1600, 1570, 1450, 1250, 1150, 1020, 840, 570 .

EM: 206

Mikroanalisia

C

	

H

	

N

Teorikoa

	

58,2

	

4,89

	

13,59
Aurkitutakoa

	

58,0

	

4,90

	

12,88

4-(1-nitroso)prop-1-enilanisola*

H1 EMN (CDC1 3), s : 7,90 (d, J = 8 Hz, 2H,H 1 ,H3) ; 6,95 (d, J = 8 Hz,

2H,H2 H4 ); 6,10 (c, JBC = 6 Hz, 1H,HB) ; 3,76 (s, 3H,OCH3) ; 1,76 (d, JBC = 6 Hz,
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3H,Hc) .

820.
IG em- ' : 2900, 1670, 1600, 1570, 1500, 1470, 1310, 1260, 1180, 1020, 980,

3 .5 .2.- 1-azetoxi-2-bromo-1(n-metoxVenil)nroDanoa*

Azido azetiko glazialetan (100 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-l- (p-metoxife-
nil)propanoari (2g, 6 mM) giro-tenperaturan eta tantaka, uretan (10 ml) disolbatutako
sodio dioxonitrato(IH)-a (5 g, 70 M) eransten zaio. Giro-tenperaturan 6 ordutan uzten da
eta segidan ur/izotzetan botatzen da . Etil eterrez erauzten da, sodio hidrogenotrioxo-
karbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta uraz ikuzten da, sodio tetraoxosulfato(VI)-z
lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Lortutako sirupoa 1-azetoxi-2-bromo-1-
-(p-metoxifenil)propanoa (1,52 g, %86) da .

Hl EMN (CC14 ), S : 7,20 (d, J = 8 Hz, 2H,H1 ,H3 ) ; 6,76 (d, J = 8 Hz,

2H,H2,H4) ; 5,80 (d, JAB = 5 Hz, 1H,HA) ; 4,30 (m, JBC = 6 Hz, JAB = 5 Hz, 1H,HB) ;

3,80 (s, 3H,OCH3 ) ; 2,13 (s, 3H,COCH3) ; 1,66 (d, JBC = 6 Hz, 3H,Hc) .

IG em-' : 2900, 1710, 1600, 1500, 1240, 1180, 1040 .

Mikroanalisia

C

	

H

	

Br
Teorikoa

	

53,13

	

5,53

	

29,52
Aurkitutakoa

	

53,10

	

5,41

	

28,99

3 .5 .3 .- 1 .2-dibromo-l-(3-bromo-4-metoxifenil)nropanoaren erreakzioa

Azido azetiko glazialetan (100 ml) disolbatutako 1,2-dibromo-1-(3-bromo-4-me-
toxifenil)propanoari, uretan (5 ml) disolbatutako sodio dioxonitrato(III)-a (5 g, 70 mM)
eransten zaio tantaka giro-tenperaturan . 24 orduz uzten da eta ondoren ur/izotzetan
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botatzen da, etil eterrez erauzten da, sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-diso-
luzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta
disolbatzailea lurrintzen da . Lehengaia (1,86 g) berreskuratzen da .

3 .5.4.- 4-pronilanisolaren erreakzioa

Azido azetiko glazialetan (100 ml) disolbatutako 4-propilanisolari, (2 g, 13 mM)
uretan (5 ml) disolbatutako sodio dioxonitrato(III)-a (5 g, 70 mM) tantaka eta
giro-tenperaturan eransten zaio. 24 ordun uzten da eta ur/izotzetan botatzen da . Etil eterrez
erauzten da, sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez
ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da .
Lehengaia (2 g) berreskuratzen da.

3.6 .- Zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V) -ezko nitrazioa

3 .6.1 .- 2-nitro-4-oronilanisola

Azetonitrilotan (16 ml) zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-a (3,65 g, 170 mM)
disolbatzen dira eta 83°C-taraino berotzen da disoluzioa . Azetonitrilotan (2 ml)
disolbatutako 4-propilanisola (1 g, 6,6 mM) eransten da . Hauspeakin horia agertzen da
eta lurrinak darizkio disoluzioari. Bi minututara bero-iturria kentzen da eta hamar
minututara erreakzio nahasteari ura (10 ml) eransten zaio hauspeakina birdisolbatzen
duena . Etil eterrez erauzten da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da.
Disolbatzailea lurrintzen da eta 2-nitro-4-propilanisola (1,25 g, %90) jadesten da .

3 .7 .- Hidroxilazio-erreakzioak

3 .7.1 .- Fentonmodukoerreakzioakoxieeno-eguratsean

Matraze batean eta j arraian ematen den ordenari jarraituz Fe (NH4)7 (SO4 )2 6 H2O

0,1 N disoluzio bat (30 ml), azido tetraoxosulfuriko(VI) 0,5 N (2,7 ml), kobre(II)
tetraoxosulfatoa (0,5 g, 3 mM)* eta 4-propilanisola (3g, 13 mM) . Ondoren, uretan (15
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m) disolbatutako H202-a eransten da. Bi orduz eragipean eta giro-tenperaturatan uzten da

eta denbora-tarte hori igaro eta gero etil azetatoz erauzten da . Fase organikoa urez ikuzten
da eta magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da. Disolbatzailea lurrindu ondoren
lehengaia kuantitatiboki berreskuratzen da .

* Kobre(II)-a erabili beharrean zerio(IV) eta amonio trioxonitrato(V)-a edo burdina(III) kloruroa erabil
litezke emaitza berdinak jadesten direlarik .

3 .7.2 .- Fenton moduko erreakzioak nitrogeno-eguratsean

Erreakzioa 3.7 .1 . atalean bezala egiten da nitrogeno-fluxua erreakzio-ingurunean
jarraiki pasatzen delarik. Emaitza berdinak lortzen dira .

3 .7.3 .- 4-propilanisolaren erreakzioa kobre(II) kloruroarekin

Irabiaketa bortitz baten pean 4-propilanisola (1,26 g, 8,5 mM) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI) 0,05 M (25 ml) jartzen dira. Nahaste honi kobre (II) kloruroa (0,99
g, 1 mM) eransten zaio. Bi orduz giro-tenperaturan uzten da eta segidan ura (50 ml)
eransten zaio nahasteari . Fase organikoa etil azetatoz erauzten da, sodio
hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da, magnesio
tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Jadetsitako sirupoa
lehengaia da .

3 .7.4 .- 2-metoxi-5-propilfenola y bis(2-metoxi-5-propilbentzenoa)

2-bromo-4-propilanisolatik (5 g, 20 mM) abiatuz behe-biltzailea duen erreaktore
batean, Grignard-a prestazen da 3.1 .7 . atalean esplikatu den bezala .

Une berean hiru ahotako matraze batean etil eterra (150 ml) C02-tik ez duen eta

lehorra dagoen exigenoz asetzen da . Disoluzio hau -70°C-taraino hozten da azetona/CO 2

sistema erabiliz . Oxigeno-eguratsa mantendurik, honi Grignard-aren disoluzioa eransten
zaio tantaka . Oxigeno-fluxua mozten da eta giro-tenperaturan eta eragipean 12 orduz uzten
da erreakzio-nahastea. Ondoren, dagoen solidoa iragazten da eta disoluzioa % 10-eko
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azido klorhidrikoz (50 ml) bi orduz irabiatzen da . Segidan, fase organikoa erauzten da,
sodio hidrogenotrioxokarbonato(IV)-ezko ur-disoluzio ase batez eta urez ikuzten da,
magnesio tetraoxosulfatoz(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Sirupoa
(4,3g), 2-metoxi-5-propilfenolez (%20), bis (2-metoxi-5-propilbentzeno)z eta identifi-
katu gabeko produktuez osatuta dago . Produktuan zutabe kromatografiko bat erabiliz
bereiztu ziren, hexano/kloroformo (6:4) nahastea eluitzailea izanik .

2-metoxi-5-propilfenola

Hl EMN, (CC1 4), 8 : 6,47 (m, 3H, H2, H3, H4) ; 5,47 (s, 1H) ; OH 3,60 (s,

3H,OCH3) ; 2,33 (t, JAB = 8Hz, 2H,HA) ; 1,43 (m, J BC = 6Hz, JAB = 8Hz, 2H,HB) ; 0,8

(t, JBC = 6Hz, 3H,Hc) .

IG cm' 3540, 2950, 1505, 1460, 1260, 1240, 1210, 1080, 810, 735 .

Bis(2-metoxi-5-propilbentzeno)a

Hi EMN (CDCI3 ) 8 : 7,27 (d, Jineta = 2Hz, 1H,H2) ; 7,00 (dd, Jorto= 8Hz,

1H,H4) ; 6,66 (d, Jineta = 2Hz, Jorto= 8Hz, IH,H3) ; 3,70 (s,3H,OCH3) ; 2,40 (t,

JAB-8Hz, 2H,HA) ; 1,46 (m,JBC- 6Hz, JAB -8Hz, 2H,HB) ; 0,80 (t, J BC- 6Hz, 3H,Hc) .

IG cm : 2850, 1510, 1250, 1050, 1020, 800 .

Mikroanalisia

C

	

H
Teorikoa

	

80,53

	

8,72
Aurkitutakoa

	

80,21

	

8,67
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3 .7.5.- 2-metoxi-5-vrovilfenola eta bis(2metoxi-5-vrovilbentzeno)a
2-bromo-4-propilanisoletik abiatuz (2g, 7,7 mM) 3 .1 .7 . atalean deskribatzen den

moduan Grignarda prestatzen da . Azetona eta C02a erabiliz -78 °C-taraino hozten da eta

hauts egoera dagoen Mo(O 2)2 HMPTP-a (2,56 g), eransten zaio. Ordu betez eta -70°C-

-tan irabiatzen da disoluzioak kolore berdea hartzen duelarik . Disoluzioak giro-tenpe-
ratura poliki-poliki har dezan uzten da eta jarraian ura (50 ml) erantsi ondoren ordu betez
irabaitzen da. Kloroformoz erauzten da, uraz ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z
lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Sirupoa (1,75 g), 4-propilanisolez (%70),
2-metoxi-5-propilfenolez
dago.

3.8.-Beste zenbait erreakzio

3 .8 .1 .- 1-(3-bromo-4-metoxifenil)-1 .2-dinitrosovrov-l-enoaren sintesia*

Karbono(IV) klorurotan (30m1) disolbatutako 1-(p-metoxifenil)-1,2-dinitroso-
prop-1-enoari (lg, 5mM), karbono(IV) klorurotan disolbatutako bromoa (0,2m1) eransten
zaio, burdina(HI) kloruroaren (0,2g, 1mM) presentzian* eta ur/izotz bainuan . Disoluzioa
12 orduz giro-tenperaturan uzten da . Sodio trioxodisulfato(VI)-zko ur-disoluzio ase batez
eta urez ikuzten da, magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortzen da eta disolbatzailea
lurrintzen da . 1-(3-bromo-4-metoxifenil)-1,2-dinitrosoprop-1-enoa (1,16 g, %82)

jadesten da .

FP : 106-7 °C (etil eterra)

H1 EMN (CDC13), S : 7,57 (d, Jineta = 2Hz, 1H,H22) ; 7,40 (dd, Jorto = 10Hz,

1H,H4 ) ; 6,80 (d, Jineta = 2Hz, Jorto = 10Hz, 1H,H3 ) ; 3,83 (s, 3H,OCH3 ) ; 2,20 (s,

3H,Hc) .

IG, cm-1 : 3100, 1600, 1480, 1420, 1380, 1290, 1250, 1010, 830, 810, 700,
605 .

(%15) eta bis(2-metoxi-5-propilbentzeno) z (%10) osatuta

* katalisatzailea eransten ez bada erreakzioak ez du aurera egiten .
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3 .8 .2 .- 2-nitro -4-(1-azetoxi-2- bromo nropil)anisola

Anhidrido azetikotan (10 ml) eta piridinatan (2 ml) 2-nitro-4-(l-hidroxi-2-bromo-
propil)anisola (1 g, 3 mM) disolbatzen da . Eragipean eta giro-tenperaturan 24 orduz uzten
da. Jarraian, metilen kloruroa (50 ml) eransten da eta sodio hidrogenotrioxokarbo-
nato(IV)-ezko disoluzio ase batez eta urez ikuzten da . Magnesio tetraoxosulfato(VI)-z
lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da, 2-nitro-4- (1-azetoxi-2-bromopropil) anis ola
(1,13 g, % 100) lortzen delarik .

3 .8.3 . 2-nitro-4-(1-azetoxi-2-bromonropil)anisolaren erredukzioa

2 nitro-4-(I-azetato-2-bromopropil)anisola (2 g, 6 mM), uretan (18 ml) eta azido
tetraoxosulfuriko(VI)-tan (1,8 ml, d=1,84) emultsionatzen da . Emultsioa 80°C-taraino
berotzen da eta orduan hautsean dagoen aluminioa (0,33 g, 11 mM) eransten da,
eransketa-abiadurak disoluzioak, 90 °C-ak gaindi ez ditzan nahikoa izan behar duelarik .
Denbora-tarte hori igaro ondoren CaO(s) (10 g) eransten da ingurunea neutralizatzeko
asmoz. Segidan etil azetatoa (50 ml) eransten dira. Buchner baten bidez huspean iragazten
da. Fase organikoa dekantatzen da eta urez ikuzten da . Magnesio tetraoxosulfato(VI)-z
lehortzen da eta disolbatzailea lurrintzen da . Sirupoa (2,3 g), identifikatzea eta isoldatzea
posible izan ez diren 5 produktuez osatuta dago .

3 .8 .4 .- 2-nitro-4-propilanisolaren erredukzioaren saioa

2-nitro-4-propilanisola (2g, 10 mM) uretan (18 ml) eta azido tetraoxosulfu-
riko(VI)-tan (1,8 ml, d=1,84) emultsionatzen da . Emultsioa 80 °C-taraino berotzen da eta
orduan hautsean dagoen aluminioa (0,33 g, 11 mM) eransten da, eransketa-abiadurak,
disoluzioak 90 °C-ak gaindi ez ditzan nahikoa izan behar duelarik . Segidan CaO(s) (10 g)
eransten da ingurunea neutralizatzeko . Etil azetatoa (50 ml) eransten da. Huspean
iragazten da eta dekantatzen da . Fase organikoa urez ikuzten da, magnesio tetraoxo-
sulfato(VI)-z lehortzen da, ikatz aktibatuaz kolorgeztatzen da eta disolbatzailea lurrintzen
da. Lehengaia (1,97 g) berreskuratzen da.
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3 .8 .5 .- 1 .2-dinitroso-l-(v-metoxifenil)vrov-l-enoaren hidrogenazio kata-
litikoaren saioa

3.1 .1 atalean deskribatzen den moduan 1,2-dinitroso-l-(p-metoxifenil)prop-1-enoa
(2g, 10 mM) hidrogenatzen da. Erreakzio-produktua purutu ondoren lehengaia
berreskuratzen da.

3 .8 .6 .- 1 .2-dinitroso-l -(v-metoxifenil)prop-l -enoaren erredukzioa
NaOH-z

Metilen klorurotan (5 ml) 1,2-dinitroso-l-(p-metoxifenil)prop-l-enoa (1 g, 5mM)
disolbatzen da. Eragipean eta izotz/urez hoztuta dagoen disoluzio honi, %40-ko sodio
hidroxidozko disoluzio bat (10 ml) eransten zaio . Giro-tenperaturan 48 orduz uzten da eta
hauek pasa ondoren ingurunea % 10-ko azido klorhidrikoz neutralizatzen da. Dekantatzen
da eta urez ikuzten da. Magnesio tetraoxosulfato(VI)-z lehortu eta disolbatzailea lurrindu
ondoren lehengaia kuantitatiboki berreskuratzen da .
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4. ONDORIOAK

1 . Intsektuen Gazte-Antihormonen -Prekozeno I eta Prekozeno II- sintesirako bide
berri baten proposamena zen doktoradutza-tesi honen hasierako helburu nagusia .
Proposatutako eskemak anetola edo anisaren esentzia zuen abia-produktu moduan .
Prekozenoen sintesia jadesteko erreakzio-eskema bat proposatu zen non urrats
garrantzitsuena anetolaren eraztun aromatikoaren hidroxilazioa bait zen.

2 . Anetolaren eraztun aromatikoaren hidroxilazioa lortzeko bi bide aztertu dira :
hidroxilazio zuzena (Fenton moduko erreaktiboak erabiliz edota deribatu
organometalikoen bidez) eta deribatu nitratuen bidezko hidroxilazioa . Azken honek,
anetolaren eta bere deribatuen nitrazio-erreakzioen azterketa sakon batera eraman gaitu .

2.1 . 4-propilanisolaren Fenton moduko erreaktiboen bidezko hidroxilazioak emaitz
negatiboak izan ditu . Kausa posibleen artean ondorengoak aipa daitezke : deribatu
bentzeniko biordezkatuen aktibazio eza Fenton moduko sistemen aurrean; artekari
den hidroxiziklohexadienilo erradikalaren eratze-abiadura erradikal-katearen
bukaerarena baino txikiagoa izatea ; eta substratoak ingurunean duen disolba-
garritasun baxua .

2 .2 . 4-propilanisolaren Grignard erreaktiboen bidezko hidroxilazioa positiboa izan
zen. Hala eta guztiz ere, bai oxigenozko baita MoOPH-zko hidroxilazioan ere
lortutako etekin baxuek prozedura hau interes sintetiko gabekotzat jotzera eraman
gintuzten .

3 . Deribatu nitratuen bidezko hidroxilazio-saioak hutsean gelditu badira ere,
abia-substrato nitratuaren konplexitatearen ondorioz ziurki, nitrazio-erreakzioei buruz
corpus zabal bat bildu da . Nitrazio-erreakzioetatik ondorengo ondorioak atera
daitezke .

3 . 1 . Azido mineraletan aurrera eramaten diren nitrazioak baldintza bortitzetan egiten
dira eta konposatu dinitratu asko jadestera daramate. Deribatu moninitratuak
lortzeko erreakzio-baldintzak doitzea oso zaila gertatzen da . Deribatu mononitra-
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tuak proportzio nagusietan lortzen dira nitratzailea azido trioxonitriko(V)-a (%62)
soilik denean .

Anetolaren kasuan polimerizazio-erreakzio kontrolatu gabeak jazoten dira,
tenperaturak eraginik ez duelarik.

Bestalde, baldintza bortitz hauek, azidotasun handiak alegia, desmetilazio-pro-
duktuen proportzio handiak -produktu desmetilatuen %70-a zenbait erreak-
ziotan- sortzen dituzte . Kasu honetan deribatu fenolikoak jadesten dira .

Bestalde, katea alifatikoan bromatutako deribatuetan, eraztunarekiko a posizioan

dagoen bromoa nitrato talde batez ordezkatua izaten da .

3 .2 . Disolbatzaile organiko geldotan egiten diren ereakzioek deribatu moninitratuak
sortzen dituzte nagusiki, nahiz eta zenbait erreakziotan produktu dinitratuen
proportzioa garrantzitsua izan . Bestalde, berreskuratzen den abia-produktuaren
kantitatea adierazgarria dela azpimarratu behar da . Desmetilazioak ordea
arbuiagarriak dira .

Gainera, ingurune honetan, anetola kontrolagarriki polimerizatzen da .

Polimerizazio kationikoak, H 2N03+ ioia daukake hastarazle moduan eta N0 3--a

kontraioa gisa . Sintetizatutako polimeroaren pisu molekularra 1419 da,
bibliografian aurkitutako datuekin bat datorrena, eta oso polidispertsitate-indize

txikia dauka, yy= 1,38 .

Kasu honetan ere, deribatu bromatuetan eraztun aromatikoarekiko a posizioan

dagoen bromoaren ordezkapena gertatzen da . Disolbatzailea azido azetikoa bada
nitratoa eratu ordez azetatoa sintetizatzen da. Ingurune honetan gainera, nitrato

edo azetilatoaren eraketan artekari den deribatu a-hidroxilatua isolatu ahal izan da .

3 .3 . Azetil trioxonitrato(V)-a, baldintza leunenpeko nitratzaile boteretsua dena frogatu
du. Deribatu moninitratuen proportzio handiak jadesten dira eta abia-produktu
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gutxi berreskuratzen da. Gainera, desmetilaziorik ez da jazoten .

Bestalde, eraztun aromatikoarekiko a posizioan dagoen bromoaren ordezkapenak

honetan ere gertatzen dira . Deribatu azetilatuak edo nitratuak erabilitako
substratoaren arabera lortzen dira .

3 .4 . 4-propilanisolarentzako nitrazio-ingurunerik egokiena, azetonitrilolako zerio(IV)
eta amonio trioxonitrato(V)-a da, deribatu moninitratuaren sintesi ia kuantitabora
bait darama.

3.5 . Azido azetikotako sodio dioxonitrato(III)-aren bidezko anetolaren nitrazio-
-saioek konposatu-mota berri baten sintesira eraman dute. Konposatu-mota honi
dinitroseno esan diegu eta hauetan, bi nitroso talde bizinal lotura bikoitzaz
lotutako karbonoen gainean daude . Konposatu-mota hau oso egonkorra da eta
hidrogenazio katalitiko eta bromazioa bezalako lotura bikoitzen adizio-prozedura
tipikoei jarraituz ez dute erreakziorik ematen .

Badirudi, konposatu hauen eraketa ordezkapen elektroizale baten bidez doala,
mekanismoa oraindik guztiz eluzidatuta ez badago ere .

4 . Ondorengo ziklaziorako egokia den posizio batean hidroxilo taldea sartzeko dagoen
zailtasunak, guk proposatutako erreakzio-eskema prekozenoen sintesirako egokiena
ez dela adierazten du .

5 . Hurrengo konposatuak lehenengo aldiz deskribatu dira :

5 .1 .- 2,6-dinitro-4-propilfenola
5 .2 .- azido 2-nitro-4-propilbentzoikoa
5 .3 .- 2,6-dinitro-4-propilanisola
5 .4.- 1-(3-nitro-4-metoxi-5-bromofenil)-2-bromopropil nitratoa
5 .5 .- 1-(3,5-dinitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoa
5 .6.- 2-nitro-4-(1-hidroxi-2-bromopropil)anisola
5.7.- 1-(3-nitro-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoa
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5 .8 .- 2-nitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil)anisola

5 .9 .- 1-(3-bromo-4-metoxifenil)-2-bromopropil nitratoa

5 .10.- 2-nitro-6-bromo-4-propilanisola

5 .11 .- 4-(1,2-dinitroso)prop-l-enilanisola

5.12.- 4-(1 -nitroso)prop- l-enilanisola

5.13 .- 1-azetoxi-2-bromo-1-(p-metoxifenil)propanoa

5.14.- Bis(2-metoxi-5-propilbetzenoa)

5.15 .- 1-(3-bromo-4-metoxifenil)- 1,2-dinitrosoprop- l-enoa

5.16 .- 2,6-dinitro-4-(1-azetoxi-2-bromopropil)anisola
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