
 

Onderzoek naar de structuur van enige aminobifenylen

Citation for published version (APA):
Dieteren, H. M. L. (1960). Onderzoek naar de structuur van enige aminobifenylen. [Dissertatie 1 (Onderzoek
TU/e / Promotie TU/e), Chemical Engineering and Chemistry]. Technische Hogeschool Eindhoven.
https://doi.org/10.6100/IR109691

DOI:
10.6100/IR109691

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1960

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27. May. 2023

https://doi.org/10.6100/IR109691
https://doi.org/10.6100/IR109691
https://research.tue.nl/nl/publications/78057b3c-a648-4491-a130-9193b5686818


ONDERZOEK NAAR DE STRUCTUUR VAN 

ENIGE AMINOBIFENYLEN 

H. M. L. DIETEREN 



ONDERZOEK NAAR DE STRUCTUUR VAN 

ENIGE AMINOBIFENYLEN 

AN INVESTIGATION OH THE STRUCTURE OF SOME BIPHEHYLAMINES 

(WITH SUMMARY IN ENGLISH} 

PROEFSCHRI FT 

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR 

IN DE TECHNISCHE WETENSCHAP AAN DE 

TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS 

DR. H. B. DORGELO, HOOGLERAAR IN DE AFDELING 

DER ALGEMENE WETENSCHAPPEN, VOOR EEN 

COMMISSIE UIT DE SENAAT TE VERDEDIGEN 

OP 

DINSDAG 27 SEPTEMBER 1960 

DES NAMIDDAGS TE 16 UUR 

DOOR 

HEHRI MARIE LOUIS DIETEREH 

SCHEIKUNDIG INGENIEUR 
GEBOREN TE HEERLEN 

REPRODUKTIEOIENST VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINOHOVEN 



DIT PROEFSCHRIFT IS GOEDGEKEURD 
DOOR DE PROMOTOR 

PROF. DR. C. KONINGSBERGER 



AAN MIJN OUDERS 



INHOUD 

pag. 

HOOFDSTUK I De stereochemie van de bifenylverbindingen. 7 

HOOFDSTUK II De relatie tussen structuur en ultroviolet-
absorptiespectrum bij bifenylverbindingen. 13 

HOOFDSTUK III De ultraviolet-absorptiespectra en de struc
tuur van de ortho-aminobifenylen in zuur 
milieu. 18 

HOOFDSTUK IV De ultraviolet-absorptiespectra van meta-
en para-aminobife::.ylen en van aniline. 30 

HOOFDSTUK V Overzicht van het preparatieve werk. 46 

SUMMARY 51 

LITERA TUUR 53 



Hoofdstuk 1 

DE STEREOCHEMIE VAN DE BIFENYLVERBINDINGEN 

In 1907 publiceerde K a u fl er (1) de resultaten van een onder
zoek, dat hij had ingesteld naar de structuur van benzidine (4,4t.dia
minobifenyl), een belangrijk tussenprodukt bij de bereiding van kleur
stoffen. Hij kwam tot de conclusie dat deze verbinding, waarvan bekend 
was dat de aminogroepen op de beide para-plaatsen zijn. gebonden, 
dezelfde chemische eigenschappen vertoonde als een ortho-diarnine. 
Immers evenals een dergelijke verbinding bleek benzidine met een 
equimolekulaire hoeveelheid ftaalzuuranhydride te reageren, waarbij 
een produkt ontstaat met eeri heterocyclisch karakter. Aan de aldus 
gevormde stof kende Kaufler de structuurformule I toe en Jeidde op 
grond hiervan voor benzidine de configuratie II af. 

/··········-.... NHa 

11 

Deze zogenaamde' "Kaufler-c~nfiguratiett werd aanvankelijk gesteund 
door het feit dat Christie en Kenner (2) een o.o'-dinitrodifeen
zuur synthetiseerden, dat niet identiek was met het reeds eerder door 
Se h ult z (3) bereide o,o'-dinitrodifeenzuur, Bovendien slaagden 
Christie en Kenner er in om de door hen gesynthetiseerde verbinding 
te splitsen in twee optische antipoden. Men kendeo aan deze laatste 
de configuraties Ill en IV toe en aan het optisch inactieve, door Schultz 
gesynthetiseerde produkt, de configuratie V, die een mesovorm voor
stelt. 

COJ-4 NOa NOa 

COaH NOa COaH 

Ill IV V 
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In 1926 echter bleek dat de experimentele gegevens, waarop de 
11Kaufler-configuratie" steunde, niet juist "waren. Le Fevre, 
Turner, Kuhn, Jacob en Furter (4i5) toonden namelijkaan, dat 
het reactieprodukt van ftaalzuuranhydride en benzidine de stuctuur VI 
bezat en niet de structuur I, die Kaufler er aan toegekend had. 

CO 

~e>-c>< D 
, CO 

VI 

Verder stelden Christie, Holderness en Kenner (6) vast dat 
in het door Schultz gesynthetiseerde dinitrodifeenzuur de nitrogroepen 
niet op de beide ortho-plaatsen waren gebonden, maar de ene op de 
ortho-en de andere op de para1-plaats. 

Naar aanleiding van result at en formuleerden Turner, ~ e 
Fevre, Bell, Kenyan en Mills (7;8;9) een nieuwe theorie be
treffende de ruimtelijke structuur van de bifenylverbindingen, die te
vens een aannemelijke verklaring gaf voor het optreden van optische 
antipoden. Volgens deze theorie zijn in bifenyl de benzeenringen co
axiaal gelegen op de wijze zoals in VII en VIII is weergegeven. Wan
neer geen substituenten op de ortho-plaatsen aanwezig zijn, dan zijn 
zij vrij · draaibaar om de gemeenschappelijke bindinq met behoud van de 
coaxiale ligging. Bij aanwezigheid van volumineuze substituenten op 
de ortho-plaatsen wordt de vrije draaibaarheid beperkt of zelfs geheel 
opgeheven als gevolg van de door hen veroorzaakte sterische belemme
ring. Zijn bovendien in elke benzeenring de substituenten onderling 
verschillend, dan ontstaat de mogelijkheid voor het optreden van op
tische isomeren, daar in dat geval de molekulen geen symmetrie-ele
ment meer bezitten. Men kan dit laatste duidelijk waarnemen aan de 
hieronder weergegeven configuraties VII en VIII van de optisch actieve 
2,2'-dinitrodifeenzuren. 

o.N co.H 

C>--0 
HO.C NO. 

VII VIII 
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Wanneer in dergelijke verbindingen minder volumineuze substituenten 
aanwezig zijn, zullen als gevolg van de geringere sterische belemme
ring de optische antipoden kunnen racemiseren. Dit kan zo snel gaan 
dat het produkt niet meer splitsbaar is; dit geval doet zich bijvoor
beeld voor bij het difeenzuur (2,2'-dicarboxybifenyl). 

Bij elke racemisatie van een optisch actieve bifenylverbinding zal 
een deformatie van valentiehoeken en een verandering van bindingsaf
standen optreden. De hiervoor benodigde energie, de activeringsenergie, 
werd door Westheimer en Mayer (10;11;12) berekend. Adams 
en medewerkers (13) bepaalden experimenteel de activeringsenergie 
voor de racemisatie van de diverse optisch actieve bifenyl verbindingen 
door de invloed van de temperatuur op de racemisatiesnelheid na te 
gaan. De door hen gevonden waarden bleken in overeenstemming te zijn 
met de berekende waarden van Westheimer en Mayer. Bovendien bleek 
uit het werk van Adams en medewerkers dat, als de activeringsenergie 
kleiner is clan 8 x 107 J/kmol, de racemisatie zo snel plaats heeft, dat 
het niet meer mogelijk is om de optische antipoden te splitsen. 

In 1958 bepaalden M is 1 o w en medewerkers ( 14; 15) door middel 
van asymmetrische syntheses en thermische analyses de absolute con
figuratie van diverse optisch actieve bifenylverbindingen. 

Door gebruik te maken van andere fysische methoden heeft men de 
structuur van vele bifenylverbindingen nader kunnen bepalen. 

Smare (16), Fowweather en Hargreaves (17) kwamen door 
middel van een rontgenografisch onderzoek tot de conclusie dat de 
benzeenringen in 2,21-dichloorbenzidine en in het zoutzure zout van 
2,2'-dimethylbenzidine een hoek van respectievelijk 72°en 71°vormen. 
Bij het bepalen van de configuratie door middel van de rontgendif
fractie-analyse moet men er echter rekening mee houden dat de ruimte
lijke bouw van het molekuul sterk beinvloed kan warden door de aan
wezigheid van de andere molekulen in het kristal. Onderzoekt men een 
verbinding in de gasfase door middel van de elektronendiffractie
analyse, dan is bovengenoemde invloed niet aanwezig en bepaalt men 
dus de configuratie van het '1gelsoleerde" molekuul. B a s t i an se n 
(18) vond met behulp van deze methode dat de hoek tussen de benzeen
ringen in 2,21-dichloor-, 2,2'-dibroom- en 2, 2'-diioodbifenyl respectieve
lijk 74°, 75° en 79° was. 

Bij diverse bifenylverbindingen heett men ook uit het dipoolmoment 
conclusies kunnen trekken betreffende de stand, die de benzeenringen 
ten opzichte van elkaar kunnen innemen. L it t le j oh n en S m i t h 
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(19} berekenden uit de dipoolmomenten van de 2,2'-dihalogeenbifenyl
verbindingen de hoeken tussen de benzeenringen en kregen uitkomsten, 
die in overeenstemming waren met de door Bastiansen bepaalde wear
den. De toepassing. van het dipoolmoment als hulpmiddel bij de oplos
sing van , structuurproblemen bij bifenyl verbindingen wordt echter be
perkt door het feit, dat deze grootheid slechts clan aanwijzingen om
trent de ruimtelijke bouw van het molekuul kan geven, indien de sub
stituenten op bepaalde plaatsen in het molekuul aanwezig zijn. 

De mate van sterische belemmering in een verbinding kan men ook 
bepalen door middel van de elektronenspectra. In hoofdstuk II zal hier
op nader warden ingegaan. 

In de laatste decennia zijn vele publikaties verschenen in verband 
met de bepaling van de conformatie van het bifeJ'!.ylmolekuul. Onder de 
conformatie van een molekuul wordt bier verstaan elkeruimtelijke rang
schikking van de atomen van dat molekuul, die tot stand kan komen 
door draaiing van de atomen om de enkele banden in het molekuul, 
waarbij de valentiehoeken normaal blijven. D ha r (20) kwam door een 
rontgenografisch onderzoek van bifenylkristallen tot de conclusie dat 
in de vaste fase de twee ringen coplanair zijn, Bastiansen {21) 
onderzocht bifenyl in de gasfase met behulp van de el~ktronendiffrac
tie-analyse en vond dat in dit geval de twee ringen een hoek van 45° 
vormen. Uit deze gegevens blijkt dus dat de conformatie van het bi
fenylmolekuul sterk afhankelijk is van de aggregatietoestand van de 
verbinding. 

Uit quantummechanische beschouwingen volgt dat in bifenyl de ben
zeenringen een bepaalde voorkeurstand zullen innemen en wel zo, 
dat zij in een vlak gelegen zijn, omdat clan de winst aan resonantie
energie als gevolg van de wisselwerking tussen de TT -elektronen van 
de beide ring en maximaal is. P a u 1 i n g { 22) bracht echter naar voren 
dat met een wederzijdse afstoting van de waterstofatomen op de ortho
plaatsen rekening moet warden gehouden. Ten gevolge van deze af
stotende krachten zal de structuur van het molekuul niet meer vlak zijn. 
Blijkbaar is dit dus bij 11geisoleerde 11 molekulen het geval. 

Vergelijkt men de extra resonantie-energie van bifenyl en fluoreen, 
dan blijkt inderdaad dat in eerstgenoemde verbinding de twee benzeen
ringen niet coplanair zijn, In bifenyl is namelijk deze extra resonan
tie-energie zo klein dat zij experimenteel niet bepaald kan worden, 
terwijl in fluor~n (zie structuur IX), waarin de twee benzeenrin<Jen 
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gedwongen zi jn om in een vlak. te liggen, deze extra resonantie-energie 
21 x 106 J/kmol bedraagt. 

CHz 

IX 

Men neemt tegenwoordig algemeen aan dat in een oplossing van bifenyl 
de twee benzeenringen draaibaar zijn om de gemeenschappelijk bin
ding, maar hij voorkeur een zodanige stand ten opzichte van elkaar 
innemen, dat een kleine hoek hiertussen wordt gevormd. Deze hoek 
wordt aan de ene kant bepaald door de grootte van de extra resonantie
energie, aan de andere kant door de grootte van de afstotende kracht 
tussen de waterstofatomen op de ortho-plaatsen en tenslotte door de · ' 
aard van het oplosmiddel. 

Het doe I van ons onderzoek was inzicht te krijgen in de structuur 
van .sterisch belemmerde aminobifenylverhindingen. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan men ter verkrijging van ge
geven s over de structuur van molekulen, vooral 'in verband met de 
ruimtelijke ligging van de samenstellende atoomgroepen en hun onder
linge wisselwerking, gehruik maken van verschillende methoden van 
onderzoek. Daar voor ons in eerste aanleg de bepaling van ultraviolet
absorptiespectra de meest aangewezen weg was in verband met de 
beschikhare apparatuur, hehben wij deze gevolgd. 
In hoofdstuk II volgt derhalve een overzicht van de relatie tussen 
structuur en ultraviolet-absorptiespectrum bij hifenylverbindingen. 
In hoofdstuk Ill worden de conclusies besproken, die ui t de gemeten 
absorptiespectra kunnen warden getrokken. 
In !':oofdstuk IV wordt de invloed van het oplosmiddel op de absorptie
spectra van enige aromatise he aminen beschreven; hierbij is getracht 
de verkregen resultaten de interpreteren. 
In hoofdstuk V vindt men ee!l beschrijving van de bereiding en de 
eigenschappen van de voor ons onderzoek gebruikte verhindingen. 
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Hoofdstuk 11 

DE RELATIE TUSSEN STRUCTUUR EN ULTRAVIOLET-ABSORPTIE
SPECTRUM BIJ BIFENYLVERBINDINGEN 

Het is reeds lang bekend dat de ultraviolet-absorptiespectra van 
benzeen en bifenyl, alsmede enige van hun overeenkomstige derivaten, 
belangrijke verschillen te zien geven. 

Zo constateerden Baly en Treyhorn (23) reeds in 1915 dat 
benzeen een zwakke absorptieband bij 255 mp vertoont, doch dat bi
fenyl een sterk absorptiemaximum bij 251 mJ.l bezit. 

Daarentegen concludeerden P i c k et t, W a 1 t er en France ( 24) 
uit hun metingen dat het ultraviolet-absorptiespectrum van 2,2',4,4',-
6,6'-hexamethylbifenyl (X) veel meer overeenkomt met dat van 1,3,5-
trimethylbenzeen (XI) clan met het absorptiespectrum van bifenyl. 

CH3 CHa CH3o-oCH3 

CH
3 

CH
3 

X XI 

Verder kwam uit het onderzoek van Pestemer en. Meyer
p its c h (25) naar voren dat de .absorptiespeetra van de op deortho
plaatsen gesubstitueerde bifenylderivaten grote verschillen kunnen 
vertonen met dia van de overeenkomstige verbindingen, waarbij de 
substituenten op de meta- of para-plaatsen aanwezig zijn. 

Al deze feiten kon men pas verklaren, nadat diepgaande en vaak 
gedetailleerde ·onderzbekingen waren verricht over de absorptiespectra 
van onverzadigde systemen en nadat het daarmede verkr~gen feiten
materiaal door toepassing van quantummechanische beschouwingen in 
in onderling verband werd bezien. Dit laatste is vooral te danken 
aan het baanbrekend werk van Mulliken (26), Sklar (27) en 
F<:>rster (28). 
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Uit de beschouwingen van Mulliken blijkt dat de karakteristieke 
absorptiebanden in de spectra van onverzadigde verbindingen moeten 
worden toegeschreven aan een overgang van de homopolaire grond
toestand in een aangeslagen toestand met een groter gehalte aan golf
functies, die polaire mesomere structuren beschrijven. Het energie
verschil tussen deze toestanden bepaalt de plaats van het absorptie
maximurr; volgens de bekende formule: .6. E = E v- EN= h V· 

Het is bekend dat bij toe name van het aantal geconjugeerde dubbele 
bindingen het aantal mesomere grensstructuren eveneens toeneemt, 
waardoor de energie-inhoud zowel van de grondtoestand als van de 
aangeslagen toestand kleiner wordt. Aangezien deze daling in energie 
voor de laatstgenoemde groter is dan voor de eerste, zal dus het 
energieverschil tussen de aangeslagen toestand en de grondtoestand 
kleiner worden. Dit heeft tot gevolg da

1
t de absorptie naar langere 

golflengte zal verschuiven. Bij 11open 11 geconjugeerde onverzadigde 
systemen bestaat daardoor een bij benadering rechtlijnig verband tus
sen de lengte hiervan (ook wel chromofoor-lengte genoemd) en de golf
lengte, waarbij het maximum van de absorptieband optreedt. 

Op grond van het voorafgaande kan men het verschil in ultraviolet
absorptiespectrum tussen benzeen en bifenyl als volgt verklaren. De 
absorptiebanden van benzeen bij 184 mp. (molekulaire absorptiecoef
ficient c-.:::. 46800) en bij 202 mp (E""' 6900) zijn toe te schrijven aan 
de overgangen naar de aangeslagen toestanden met dipolair karakter 
(XII en XIII), hetgeen we schematisch als volgt kunnen weergeven: 

XII XIII 

Deze banden hebben de naam E-banden gekregen. De aanmerkelijk 
zwakkere absorptieband, die bij 255 mp optreedt ( E !>< 220), de zoge
naamde B-band, is het gevolg van een verboden overgang naar een 
homopolaire aangeslagen toestand. Daar deze overgang volgens 
Bra u d e ( 29) slechts met een verandering in symmetrie-eigenschap
pen gepaard gaat, kan zij niet op adequate wijze met de gebruikelijke 
formules in beeld worden gebracht. 
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De bij bifenyl optredende sterke absorptie met een maximum bij 
249 mp. (GC:!: 17000) blijkt samen te hangen met de overgang naar de 
aangesiagen toestand met de dipolaire structuur XIV: 

1+10=01-1 
XIV 

Daar deze tot stand komt via een conjugatie van de rr -elektronen van 
beide aromatische ringen onderling, spreekt men hier van een K-band 
(Konjugation). Deze K-band overdekt volkomen de B-band bij 255 mp.. 
Doordat in bifenyl het geconju.,geerde systeem uitgebreider is dan in 
benzeen (waardoor tevens de chromofoor-lengte groter is), is de ab
sorptieband, die met de overgang naar de dipolaire structuur verband 
houdt, naar langere golflengte verschoven. Volgens onderzoekingen 
van Gillam en Hey (30) ondergaat bij para-polyfenylverbindingen 
de K-band een verdere bathochrome verschuiving, die ongeveer recht
lijnig evenredig is met het aantal fenylgroepen in de betrokken mole
kulen. Dit verschijnsel treedt echter niet op bij de meta-polyfenylver
verbindingen, waarbij het absorptie-maximum steeds nagenoeg op de
zelfde plaats optreedt als bij bifenyl. Dit hangt samen met de omstan
digheid dat van de. meta-verbindingen geen dipolaire grensstructuren 
kunnen warden geformuleerd, die corresponderen met een grotere chro
moioor-lengte dan bij bifenyl het geval is. 

C a 1 vi n (31) wees er op dat ·de afwijkende absorptiespectra van 
de op de ortho-plaats gesubstitueerde bifenylverbindingen een gevolg 
zijn van de p.iet planaire structuur van de molekulen van deze stoffen 
en dat de betreffende spectra een maatstaf vormen voor de hoek tussen 
de twee benzeenringen. Bij invoering van substituenten in bifenyl op 

. de ortho-plaatsen zal de hoek tussen de twee benzeenringen toenemen, 
waardoor de wisselwerking tussen de 1T-elektronen van de benzeen
ringen bemoeilijkt wordt, hetgeen resulteert in een vermindering van 
van de resonantie-energie. P a u ling en Core y (32) toonden ·aan dat 
deze vermindering bij benadering evenredig is met het kwadraat van de 
sinus van de hoek tussen de benzeenringen. Door de substitutie op de 
ortho-plaats zal het energieniveau zowel van de grondtoestand als van 
de aangeslagen toestand stijgen. Aangezien het energieniveau van de 
aangeslagen toestand relatief sneller stijgt don dot van de gi'ondtoe
stand, zal de absorptie een hypsochrome verschuiving ondergaan. Als 
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in een bifenylverbinding de twee benzeenringen loodrecht op elkaar 
staan zal er helemaal geen vvi_sse1"!'erking meer optreden tussen 
de 1T -elektronen van de benzeenringen. Het ultravio1et-absorptiespec
trum za1 dan bij benadering gelijk zijn aan de som van de absorptie
spectru van de beide benzeenderivaten, waaruit men deze bifenylver
binding opgebouwd kan denken. 

In hoofdstuk I is reeds aangetoond dat in bifenyl de twee benzeen
ringen tengevolge van sterische belemmering niet in een vlak gelegen 
zijn. Vergelijkt men de ultravio1et-absorptiespectra van fluoreen en 
bifeny1, daq blijkt dat het absorptiemaximum van fluoreen ('A max. = 
262 m,u) bij langere golflengte is gelegen dan dat van bifenyl ( 1\max.= 
249 mJ.f, ). Deze verschuiving van het maximum naar langere golflengte 
is een gevolg van het feit dat de hoek tussen de benzeenringen in 
fluoreen kleiner is dan in bifenyl. 

De ultraviolet-absorptiespectra van de methylbifenylverbindingen 
werden uitvoerig onderzocht door O'Shaughnessy en Rodebush 
(33), Everitt, Hall en Turner (34), Braude en Forbes (35), 
Be a v en en John son (36). Uit hun onderzoekingen blijkt dat bij 
substitutie van methylgroepen op de ortho-plaatsen een hypsochrome 
verschuiving van de absorptieband optreedt, terwijl bij substitutie van 
methylgroepen op de meta- of para-plaatsen een zeer geringe bathe
chrome verschuiving hiervan optreedt. Beaven en Johnson schrijven 
de invloed van een para-standige methylgroep op het absorptiespectrum 
van bifenyl toe aan het Baker-Nathan effect van de methylgroep (hyper
conjugatie). Braude en Waight (37) berekenden uit de plaats van 
de K-band in het absorptiespectrum van 2-methylbifenyl de door de 
subE!titutie van de methylgroep veroorzaakte relatief snellere stijging 
van het energieniveau van de ac:mgeslagen toestand ten opzichte van 
het energieniveau van de grondtoestand. Zij maak~en hierbij gebruik 
van de formule: 

6 E = 6Ev- 6EN = h6P en vonden dat 6E = 21 x 10 6 J/kmol. 

Vlanneer in elk der benzeenringen van bifenyl een substituent op 
de ortho-plaats aanwezig is, dan zijn er twee "grens-conformaties" 
mogelijk: 

X X X 
~-------'',,,~-----------.. , 
~ Q---0 

X 
XV XVI 
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Aangezien de substituent altijd groter is dan het waterstofatoom, zal 
men in eerste instantie verwachten dat het molekuul de trans-confor
matie (XV) bezit, omdat de stabilisatie door resonantie in de trans
conformatie groter is dan in de cis-conformatie (XVI). Be a v en (38) 
ging uit van het standpunt dat, indien 2,21-dimethylbifenyl de trans
conformatie bezit, er slechts een gering verschil zal bestaan tussen 
de absorptiespectra van 2-methylbifenyl en 2,21-dimethylbifenyl, om
dat door de substitutie van de tweede methylgroep de hoek tussen de 
benzeenringen niet zal veranderen. Indien het molekuul echter de cis
conformatie aanneemt, dan zal door de substitutie van de tweede me
thylgroep de hoek tussen de benzeenringen veel groter worden, waar
door de absorptiespectra sterk uiteen zullen lopen. 
Uit het feit dat het absorptiespectrum van 2-methylbifenyl sterk ver
schilt van dat van 2,21-dimethylbifenyl, concludeerde Beaven dat 
laatstgenoemde verbinding de cis-conformatie bezit. Naar aanleiding 
van analoge gegevens kende hij aan de 2,2'-dihalogeenbifenylverbin
dingen ook de cis-conformatie toe. 
Door het meten van de dipoolmomenten van de 2,2'-dihalogeenbifenyl
verbindingen komen Littlejohn en Smith (19) tot dezelfde con
clusie als Beaven. Zij nemen aan dat het voorkomen van de cis-con
formatie een gevolg is van de vanderwaalskrachten, die tussen de 
substituenten onderling optreden. 

Be a v en en John son (36) toonden ac:yt dat de absorptiespectra 
van decamethylbifenyl en 2,2',4,4',6,6'-he~methylbifenyl bij benade
ring gelijk zijn aan het absorptiespectrum van tweemaal de equimole
kulaire hoeveelheid hexamethylbenzeen, respectievelijk het absorptie
spectrurn van tweemaal de equimolekulaire hoeveelheid 1 ,3,5-trime
thylbenzeen. 

Een overeenkomstig verband tussen structuur en absorptiespectrum 
zien we bij de binaftylverbindingen. Friedel, Orchin en Reggel 
(39) toonden aan dat het absorptiespectrum van 2,2'-binaftyl sterk ver
schilt van dat van naftaleen en dat bij toename van de sterische hin
der tussen de naftaleenringen in binaftyl het absorptiespectrum een 
verandering ondergaat, die analoog is aan de verandering, die optreedt 
in het absorptiespectrum van bifenyl bij substitutie op de ortho-plaat
sen. 

Williamson en Rodebush (40) bepaalden de invloed van de 
amino-, carboxy-, halogeen-, hydroxy-, methoxy- en nitrogroep op het 
ultraviolet-absorptiespectrum van bifenyl. Zij·kwamen tot de conclusie 
dat bij para-substitutie een belangrijke bathochrome verschuiving van 
de absorptieband optreedt als gevolg van de uitbreiding van het gecon-
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jugeerde systeem, waardoor het aantal mesomere grensstructuren toe
neemt. Genoemde substituenten hevatten immers hetzij een nieuw on
verzadirJd centrum, hetzij atomen met niet-hindende elektronenparen. 
In beide gevallen kunnen verschillende nieuwe dipolaire grensstructu
ren warden geformuleerd. Substituenten op de meta-plaats daarentegen 
kunnen geen aanleiding geven tot het optreden hiervan, omdat in de 
polaire grensstructuren van het bifenyl zelf de beide fenylgroepen door 
een dubbele band verbonden zijn. In een dergelijke configuratie is 
~een conjugatie met een meta-standige substituent mogelijk. Bij de 
invoering van een substituent op de ortho-plaats treden twee tegenge
stelde effecten op. Enerzijds zal door de aanwezigheid van de substi
tuent het 9econjugeerde systeem uitgebreid worden, maar underzijds 
zal door de ruimtelijke uitgebreidheid van de substituent het niet meer 
mog<;lijk zijn dat de twee benzeenringen coplanair zijn, waardoor de 
chromofoor-lengte kleiner wordt. Dit laatste effect overheerst altijd, 
zodat de absorptie een hypsochrome verschuiving ondergaat. 

Williamson en Rodebush vergeleken tevens het absorptiespectrum 
van 2,2'-dinitrobifenyl met het absorptiespectrum van tweemaal de 
equimolekulaire hoeveelheid nitrobenzeen en uit het fe~t dat deze spec
tra veel overeenkomst vertonen,concludeerden zij dat de twee benzeen
ringen in 2,2'-dinitrobifenyl onderling een zeer grote hoek vormen. 
Deze conclusie berust echter op aanvechtbare gronden. Uit molekuul
modellen blijkt namelijk dat ten gevolge van sterische hinder de hoek 
tussen de nitrogroep en de benzeenring (waarin deze groep als sub
stituent aanwezig is) in 2,2'-dinitrobifenyl groter is dan in nitrobe,n
zeen. Het gevolg hiervan is dat in laatstgenoemde verbinding de wis
selwerking tussen de rr -elektronen van de benzeenring en de elektro
nen van de nitrogroep intensiever zal zijn dan in eerstgenoemde ver
binding. De nitrogroep zal dus in nitrobenzeen een geheel andere bij
drage tot het spectrum leveren clan in 2,2'-dinitrobifenyl. Aangezien 
tevens de absorptieband van bifenyl biJ benadering samenvalt met de 
absorptieband van nitrobenzeen, is het niet geoorloofd om uit de spec
tra van genoemde verbindingen conclusies te trekken. betreffendede 
hoek tussen de benzeenringen in 2,2'-dinitrobifenyl. 
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Hoofdstuk Ill 

DE ULTRAVIOLET-ABSORPTIESPECTRA EN DE STRUCTUUR VAN 
DE ORTHO-AMINOBIFENYLEN IN ZUUR MILIEU 

Zoals aan het einde van hoofdstuk I wordt vermeld, is het doel van 
ons onderzoek om door middel van de bestudering der ultraviolet-ab
sorptiespectra inzicht te krijgen in de ruimtelijke bouw van de amino
bifenylen en wel in het bijzonder van die verbindingen, waarin de 
substituenten op de ortho-plaatsen aanwezig zijn, In dot geval immers 
is de draaibaarheid van de benzeenringen om de gemeenschappelijke 
binding beperkt, 

Tot nu toe zijn slechts enkele publikaties betreffende dit onder
werp verschenen~ Grammaticakis (41) alsmede Williamson en 
Rode bush ( 40) bepaalden de absorptiespectra van 2-aminobifenyl 
en van 2,21-diaminobifenyl in een ethanolische oplossing. De twee 
laatstgenoemde auteurs gebruikten de hierbij verkregen gegevens als 
maatstaf voor het bepalen van de hoek tussen de benzeenringen, Deze 
werkwijze is aan ernstige bedenkingen onderhevig; immers door sub
stitutie van een aminogroep op een ortho-plaats in bifenyl wordt ener
zijds het geconjugeerde systeem uitgebreid, zodat de absorptieband 
een bathochrome verschuiving ondergaat. Anderzijds echter wordt 
de hoek tussen de benzeenringen vergroot als gevolg van sterische 
hinder, waardoor de mogelijkheid tot conjugatie tussen de ringenaf
neemt en de dbsorptieband een hypsochrome W'lrschuiving vertoont. 
Er treden dus twee tegengestelde effecten op, waarvan men de grootte 
niet nauwkeurig· kent, Derhal ve is het vrijwel niet mogelijk om uit de 
absorptiespectra van ortho-aminobifenylen zonder meer conclusies te 
trekken omtrent de mate van sterische hinder in de molekulen van deze 
verbindingen, 

Daarom hebben wij ons onderzoek in de eerste pldats gericht op 
het verkrijgen van informatie over de absorptiespectra van aminobi
fenylen in een sterk zure oplossing, In dat geval immers wordt het 
vrije elektronendoublet van het stikstofatoom van de aminogroep ge
bruikt om een proton te binden, zodat zijn wisselwerking met de1f·elek
tronen van het aromatische systeem wordt opgeheven. Het absorptie-
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spectrum wordt dan in hoofdzaak bepaald door de grootte van de hoek 
tussen de benzeenringen en door de eventuele invloed van de positieve 
lading der gesubstitueerde ammoniumgroep op het gedrag van bovenge
noemde 7T-elektronen, Uit hetgeen in hoofdstuk IV behandeld wordt, 
zal blijken dat deze invloed slechts zeer gering is. Op grond hiervan 
mogen we dus aannemen dat de plaats en de intensiteit van de K-band 
bij de op de ortho-plaatsen gesubstitueerde aminobifenylen (in zuur 
milieu) voornamelijk worden bepaald door de stand, die de benzeen
ringen ten opzichte van elkaar innemen. 

Men moet er wel steeds rekening mee houden dat de conclusies, 
die men aldus kan formuleren, uitsluitend gelden, als de betrokken 
ver~indingen zich in een zuur milieu bevinden. In een indifferent of 
alkalisch medium zullen de benzeenringen in het algemeen een andere 
hoek insluiten. A an dit · verschil ligt in ieder geval ten grondslag de 
omstandigheid dat het volume van de aminogroep iets kleiner is dan 
dat van de ammoniumgroep. Daarnaast zal echter bij het 2,2'-diamino-, 
het 2,2',6-triamino- en het 2,2',6,6'-tetra-aminoderivaat in zuur milieu 
de wederzijdse afstoting der positief geladen ammoniumgroepen een 
belangrijke factor zijn die de onderlinge stand der benzeenringen be
paalt. Het spreekt vanzelf dat dit effect bij de neutrale aminogroepen 
ontbreekt. *) 

Als oplosmiddel voor het spectrofotometrisch onderzoek werd 18 N 
zwavelzuur gekozen. Het gebruik van een oplossing van hogere acidi
teit had, ook bij de tetra-aminoverbindingen, geen verandering in het 
absorptiespectrum tot gevolg. Men kan dus gevoeglijk aannemen dat 
dit oplosmiddel in stoat is alle aanwezige basische groepen in de 
overeenkomstige geconj ugeerd zure groepen om te zetten. 

De absorptiespectra werden bepaald met een Unicorn spectrofoto
meter SP 500 in geijkte kwartscuvetten van 1,000 cm. De cuvetten
ruimte werd door middel van een thermostaat op 25 ° gehouden. Alle 
spectra werden in duplo opgenomen. In tabel 1 zijn de concentraties 
vermeld van de oplossingen, die voor de metingen werden gebruikt. 
Voor het bereiken van de gewenste nauwkeurigheid kozen we de con
centraties van deze oplossingen groter naarmate de molaire extinctie
coefficient in het meetgebied kleiner werd. 

*) Kortheidshal ve zijn overal in dit proefschrift de betrokken bifenylderivaten met het 

voorvoegsel "amino" aangeduid, ook al is in vele gevallen sprake van "ammonium"
verbindingen. 
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TABEL l. Concentraties der aminobifenylen in gmol/l. 

Verbinding 10 5 x c 1 ws x c2 

bifenyl 4,41 3,14 

2-aminobifeq yl 5,26 4,84 

2,21-diaminobifenyl 12,28 8,43 

2,6-diaminobifenyl 15,16 13,59 

2,2' ,6-triaminobifenyl 26,73 45,21 

2,2' ,6,61-tetra-aminobifenyl 111,4 109,2 

In figuur l zijn de ultraviolet-absorptlespectra van de door ons 
onderzochte verbindingen weergegeven. In tabel 2 zijn de golflengten 
en de extinctiewaarden van de maxima nog eens vermeld, omdat wij bij 
het formuleren van onze conclusies deze criteria in de eerste plaats 
zullen hanteren. 

T ABEL 2. De absorptiemaxima van de aminobifenylen in het golf
lengtegebied 210-300 , mp., gemeten in 18 N zwavelzuur. 

Verbinding 
A max. (mp.) 

emax. 
K-band B-band 

bifenyl 249 17000 

2-aminobifen yl 235 11400 

2,2' -diaminobifenyl 225 8200 

2 ,6-diaminobifen y 1 227 6800 

2,2' ,&-triaminobifenyl 256 550 

2,2',6,6'-tetra-aminobifen yl 259 700 

267 520 
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Fig.1 ULTRAVIOLET- ABSORPTIESPECTRUM IN 18N ZWAVELZUUR VAN: 
-- blenyl 

·-·-·-·-· 2-aminobifenyt 
- -- 2.2'-diaminobifenyt 

- - - - - - - 2.6- diaminobifenyt 
· · · · · · · · · · · · · · · · u:s - triaminobifenyl 
---- 2.2:6,6'- tetra-aminobifenyl. 

*) Onder loq 8 wordt in dit proefscbrift verataan 10loqC. 
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Uit de gegevens in figuur l en tabel 2 volgt, in overeenstemming 
met onze verwachting, dat naarmate het aantal arnmoniurngroepen op 
de ortho-plaatsen toeneemt, de hoek tussen de benzeenringen grater 
wordt, aangezien de K-bancl steeds vercler naar kortere golflengte ver
schuift en in intensiteit afneemt. 

Bij aanwezigheid van 3 en 4 arnmoniumgroepen op de ortho-plaatsen 
valt hij zover sarnen met de E-band van benzeen, die bij circa 202 mp. 
zijn maximum heeft,_ dat van een afzonderlijke piek· geen sproke meet 
is. Daar de nauwkeurigheid van de metingen met de door ons gebruikte 
apparatuur in het golflengtegebied beneden 220 mj.l zeer gering wordt, 
hebben wij de ligging en de intensiteit van de E-band niet kunnen be
palen. Wel kan men echter in figuur l duidelijk waarnemen hoe in het 
absorptiespectrurn van de twee betrokken verbindingen de B-band van 
het benzeen duidelijk te voorschijn kornt. 

We willen nu een't uitvoeriger nagaan welke invloed de aanwezig
heid van een respectievelijk twee op de ortho-plaatsen gesubstitu
eerde amrnoniumgroepen uitoefent op het absorptiespectrum van bifenyl 
en welke condusies hieraan zijn vast te knopen, De K-band van 
2-aminobifenyl blijkt een hypsochrome verschuiving van 14 mp te 
hebben ondergaan ten opzichte van die van het bifenyl zelf. Aan
gezien d E - cf E v - dEN = h Oil, volgt hieruit dat door de aan- _ 
wezigheid van een ammoniurngroep het energieniveau van de aange
slagen toestand 29 x 106 J/kmol meer is gestegen clan dat van de 
grondtoestann. Voor 2,21-diamino- en 2,6-diaminobifenyl beclragen 
deze relatieve stijgingen respectievelijk 50 x 10 6 en 46 x 106 J/krnol; 
het maakt dus betrekkelijk weinig uit of de twee arnmoniurngroepen 
zich al clan niet aan dezelfde benzeenring bevinden. Maar er is wel 
een groat onderscheid in plaats en intensiteit van de K-banden tussen 
de verbinding met een arnmoniumgroep en de beide andere verbindingen, 
die ieder twee ammoniurngroepen bezitten. 

Het is op het eerste gezicht onbegrijpelijk wat de oorzaak hiervan 
kan zijn. Wij kunnen narnelijk in dit geval geen gebruik maken van de 
door Beaven (38) geuite veronderstelling, dat bij de 2,2'-disubstitu
tieprodukten van bifenyl in het algemeen de cis-conforrnatie zal preva
leren, waardoor de hoek tussen de benzeenringen altijd grater is :clan 
bij een 2-monosubstitutieprodukt. Als wij deze gedachtengang zouden 
volgen, betekent dit dot bij een projectie van het (sterk geschemati
seerde) molekuul van 2,2'-diaminobifenyl op een vlak loodrecht op 
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zijn lengte~as een figuur zou ontstaan als in figuur XIX staat aange
geven en niet de projectiefiguur XVIII : 

... -...... 
/ ' 

I '+) \ 

t,H:JN-+-..,IIIIO.Ioli--o+-

:H I 

' I ,_, 

XVII XVIII XIX 

/·"':) .... \. 
\ NH3: 

I 

..._,.L.. .... ' 
I (+) \ 

I NH3: 
' / - / 

Projectie van de sterk geschematiseerde molekulen van 2~aminobifenyl 
(XVII), 2,2'-diaminobifenyl in de transconformatie (XVIII) en in de cis
conformatie (XIX) op een vlak loodrecht op de Iengte-as; 

L ?>t ==L cp2 ( L <t>3. 

Aangezien wij echter de ultraviolet-absorptiespectra hebben ge
meten in sterk zure oplossing, waarbij dus alle aminogroepen een 
proton hebben opgenomen, is het absurd te veronderstellen dat 2,2'
diaminobifenyl onder deze omstandigheden in de cis-conformatie (XIX) 
zal voorkomen. Gezien de elektrostatische afstoting tussen de twee 
positief geladen ammoniumgroepen zullen de molekulen veeleer de 
trans-conformatie (XVIII) moeten bezitten, waarbij de afstand tussen 
de geladen centra zo groot mogelijk is. Dan zal echter de hoek, die 
door de twee benzeenringen wordt ingesloten, praktisch van dezelfde 
grootte moeten zijn als bij het 2-aminobifenyl (XVII) het geval is. 
Hetzelfde geldt voor 2,6-diaminobifenyl, waarvan een gelijksoortige 
projecu'e in XX is weergegeven. 

\ 

'- _../ 

XX 

Projectie van het sterk geschematiseerde m~lekuul van 2,6-diamino
bifenyl op een vlak loodrecht op de lengte-as ; 

L '1'4 == L <f:i (XVII) = L 9'2 (XVIII). 
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Uit de gemeten absorptiespectra kunnen we de conclusie trekken 
dat de conformaties van 2,2'-diaminobifenyl en van 2,6-diaminobifenyl 
onderling weinig verschillen, doch dat er tussen deze disubstitutie
produkten enerzijds en het inono-aminoderivaat anderzijds een belang
rijk onderscheid in conformatie moet bestaan, waarvan de oorzaak niet 
kan worden toegeschreven aan factoren van sterische aard. 
Wij hebben bij het zoeken naar de oorzaak van bovengenbemd ver
schijnsel een mogelijke verklaring gevonden in de invloed, die een 
positief geladen substituent aan een benzeenring moet uitoefenen op 
de algemene elektronenverdeling in die ring. Een dergelijke substi
tuent immers zal een sterk inductief effect veroorzaken, waardoor een 
"elektronen-drift" tot stand komt zoals in XXI is geschetst. 

XXI 

Di t zal in ieder geval tot gevolg hebben dat de koolstofatomen op 
de meta- en para- plaats een gelnduceerde positieve lading zullen be
zitten. indien we deze redenering vervolgens toepassen op de mole
kulen van 2,2'-diaminobifenyl in sterk zuur milieu, volgt hieruit dat de 
koolstofatomen :l'·en 6 (die een meta-positie innemen ten opzichte van 
de ammoniumgroep in dezelfde ring) beide door inductie een partiEHe 
positieve lading moeten bezitten (XXII). 

XXII 
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Hieruit kunnen we dus concluderen dot er ook een, zij het veel zwak
kere, elektrostatische afstoting zal optreden tussen de ammoniumgroep 
op de 2-plaats en het koolstofatoom 2', en tussen de ammoniumgroep 
op de 6'-plaats en het koolstofatoom 6. Het gevolg hiervan is dot de 
gemiddelde hoek tussen de benzeenringen groter is don uit de projec
tiefiguur XVIII in eerste instantie zou zijn a£ te leiden. De onderlinge 
stand van de benzeenringen wordt dus niet alleen bepaald door de 
resonantie-energi\9 en factoren van sterische aard, maar ook door de el
kaar tegenwerkende koppels (als gevolg van elektrostatische afstoting). 

Een volkomen analoge redenering kan warden opgezet voor 2,6-
diaminobifenyl in zure oplossing. De twee positief geladen ammonium
groepen zullen samen een 'elektronen-drift" veroorzaken, die als volgt 
is weer te geven: 

{+) 

NH 3 

\ c-c c-c 
I \ 11-1 \ 

C!+l C-;o. C t+lC 

\ I \1-1 I 
c-c c-c 

I 
NH3 
(+) 

XXIII 

De koolstofatomen 2' en 6' zullen dpor induct.ie een partiele positieve 
lading bezitten (zie XXIV). Dit zal tot gevolg hebben dat er afstotende 
krachten zullen optreden tussen deze koolstofatomen en de ammonium
groepen. 

XXIV 

In 2,6-diaminobifenyl treden twee koppels op, die elkaar tegenwerken. 
Zij zullen tot resultaat hebben dot de hoek tussen de benzeenringen 
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groter is don uit de projectiefiguur XX in eerste instantie zou zijn af 
te leiden. Evenals in 2,2'-diaminobifenyl wordt in 2,6-diaminobifenyl 
de evenwichtsstand bepaald door de resonantie-energie, factoren van 
sterische aard en door de elkaar tegenwerkende koppels, 

Indien een derde ammoniumgroep op een ortho-plaats aanwezig is, 
zoals biJ het 2,2' ,6-triaminobifenyl in zure oplossing het geval is, zal 
als men alleen met sterische factoren rekeninq houdt, de hoek tus
sen de benzeenringen even groot. moeten zijn als bij het 4, '2'-diamino
bifenyl in de cis-conformatie. Men vergelijke hiervoor de projectie
figuren XIX en XXV. 

XXV 

Projectie van het sterk geschematiseerde molekuul van 2,2' ,6-triamino
bifenyl op een vlak loodrecht op de lengte-as. 

Deze voorstelling van zaken is echter eveneens volkomen onaanvaard
baar en trouwens in flagrante strijd met hetgeen we uit de ultraviolet
absorptiespectra kunnen afleiden (zie figuur 1). Hieruit volgt tevens 
dat de interactie tussen de 1T-elektronen van de benzeenringen in 
2,2',6-triaminobifenyl nagenoeg is opgeheven; de K-band is hoogstens 
nog als een zwakke inflectie op de helling van de E-band bij ongeveer 
225, mp. te zien. De gemiddelde hoek tussen de benzeenringen zal niet 
ver van 90° af liggen. · 

Uit het absorptiespectrum van 2,2',6,6'-tetra-aminobifenyl volgt 
dat in deze verbinding de wisselwerking tussen de 1T -elektronen van 
de beide benzeenringen nog geringer is. De hoek tussen de benzeen
ringen zal dus praktisch recht zijn. Dat dit inderdaad het geval is 
blijkt ook uit het feit, dat het absorptiespectrum ~an· 2,2',6,6'-tetra
aminobifenyl veel overeenkomst vertoont met het absorptiespectrum 
van tweemaal de equimolekulaire hoeveelheid 1,3-diaminobenzeen. 
Zie figuur 2. Uit molekuulmodellen volgens Stuart en Briegl~b blijkt 
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dat in een sterk zure oplossing ·van 2,2' ,6,6'-tetra-aminobifenyl de 
hoek tussen de benzeenringen minstens 70° bedraagt, indien men 
alleen de sterische effecten in aanmerking neemt. Hierbij is dus geen 
rekening gehouden met de elektrostatische krachten, die de aminonium
groepen op elkaar zullen uitoefenen. In werkelijkheid zal de hoek tus
sen de benzeenringen circa 90° bedragen. 
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Fig.3 ULTRAVIOLET -ABSORPTIESPECTRUM 
in 18N ZWAVELZUUR VAN: 
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3.3~diaminobifenyl 
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. ... . . . . . . . . . . . . . 2.2.'3.3'-tetra-aminobifenyl. 

300 

Vergelijken we tenslotte de absorptiespectra van 2,21-diaminobi
fenyl en 2,2' ,3,3'-tetra-crminobifenyl, beide opgelost in 18 N zwavel
zuur {figuur 3), clan zien we dat in het spectrum van eerstgenoemde 
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verbinding de K-band bij 225 mp aanwezig is en dat in het spectrum 
van laatstgenoemde verbinding de K-band zover naar kortere golf
lengte is verschoven, dat deze weer samenvalt met de sterke absorptie
band van benzeen bij 202 mp. Een of twee ammoniumgroepen op de 
meta-plaatsen hebben echter op zichzelf geen invloed op de plaats van 
de K-band zoals duidelijk blijkt uit het spectrum van 3,3'-diGminobi
fenyl (zie figuur 3). Op dit punt komen we in hoofdstuk IV nog terug. 
Toch moeten we uit de voorafgaande gegevens afleiden dat de hoek 
tussen de benzeenringen in 2,21 ,3,31-tetra-aminobifenyl groter is dan 
in 2,21-diaminobifenyl. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het 
11 buttressing (steunbeer) effect11

, dat ook is waargenomen bij een aan
tal andere op de 2-, 21

-, 3- en 31-plaatsen gesubstitueerde bifenylderi
vaten en daarbij ongetwijfeld door de ruimtelijke uitgebreidheid van de 
aanwezige groepen wordt veroorzaakt. Zo komt de invloed van het 

"
11 buttressing effect" o,a, tot uiting in de racemisatiesnelheden van 
diverse optisch actieve bifenylverbindingen. West he i mer en R i e g er 
(12) von.den dat de racemisatiesnelheid van 2,2 1-dljood-5,5(dicarboxy
bifenyl 3. x 10 4 maal groter was dan de racemisatiesnelheid van 
2, 21

, 3,3 1-tetrajood-5,51-dicarboxybifeny 1. 
In ons geval echter zullen de afstotende krachten tussen de posi

tieve ladingen van de ammoniumgroepen op de ortho- en meta-plaatsen 
een belangrijke bijdrage leveren tot de deformatie van de C-C-N
valentiehoeken en wel in die zin, dat er een belangrijke verhoging 
van de sterische hinder, die de ammoniumgroepen op de 2 en 21-plaat
sen uitoefenen, plaatsvindt. 
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Hoofdstuk IV 

DE UL TRAVIOLET-ABSORPTIESPECTRA VAN META- EN PARA
AMINOBIFENYLEN EN VAN ANILINE 

1) Meta- en para-aminobifenylen in zuur milieu. 

Bij het opstellen van de conclusies in hoofdstuk III omtrent de 
onderlinge stand van de benzeenringen bij de ortho-aminobifenylen 
in sterk zure oplossing op grond van de bestudering der ultraviolet
absorptiespectra, werd aangenomen dat de waargenomen verschillen 
tussen deze spectra vrijwel uitsluitend het gevolg zijn van de ruimte
lijke uitgebreidheid van de ammoniumgroepen en van hun wederzijdse 
elektrostatische afstoting. Er werd dus uitgegaan van de nog niet be
wezen veronderstelling, dat de aanwezigheid van een of meer van 
deze groepen in eerste aanleg, afgezien van hun "sterisch effect", 
geen ingrijpende verandering teweegbrengt in het ultraviolet-absorptie
spectrum van bifenyl. Dat deze veronderstelling gerechtvaardigd is, 
blijkt bij de bestudering van de ultraviolet-absorptiespectra van' de 
meta- en para-isomeren in zuur milieu, waarin de "sterische effecten" 
niet optreden. Weliswaar is door O'Shaugnessy en Rodebush (33) het 
vermoeden geuit dat onder deze omstandigheden de absorptiespectra 
van deze verbindingen een grote overeenkomst zouden vertonen met 
het absorptiespectrum van bifenyl, doch zij hebben voor deze uitspraak 
geen argumenten aangevoerd. 
In tabel 3 staan de door ons onderzochte verbindingen opgesomd, be
nevens de concentraties van de voor het onderzoek gebruikte oplos
singen. 

Het is gebleken, dat de ultraviolet-absorptiespectra niet alleen 
onderling zeer weinig verschillen, doch dat zij tevens praktisch iden
tiek zijn met het· ultraviolet-absorptiespectrum van bifenyl. Daardoor 
is het niet mogelijk om deze spectra overzichtelijk in een figuur weer 
te geven ; wij volstaan dus met een vermelding van de maxima en 
minima, zie tabel 4. 
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TABEL 3, Concentraties der bifenylverbindingen in gmol/1. 

V er binding 105 x c1 105 xC 2 

bifenyl 4,73 3,14 

3--aminobifenyl 4,69 3,95 

4--aminobifeny1 4,61 2,87 

3,5-diaminobifenyl 4,47 3,72 

3, 3'-diaminobifeny 1 4,52 2,94 

4,4'-diaminobifenyl 4,73 3,65 

TABEL 4. De absorptiemaxima en minima van de bifeny1verbindingen 
gemeten in 18 N zwavelzuur. 

Verbindinq /\min. (mp) l:. min. i\max. (mfl) C.max. 

bifeny1 223 4300 249 17000 

3-aminobifeny1 223 4250 249 17600 

4-aminobifeny 1 223 4300 250 18100 

3,5-diaminobifeny1 228 4400 255 17700 

3,31-diaminobifenyl 222 4400 249 18200 

4,41-diaminobifenyl 221 4400 249 19600 

Uit de gegevens in tabel 4 kunnen we de conclusie trekken, dat de 
aanwezigheid van een of meer ammoniumgroepen op de meta- of para· 
plaatsen in bifenyl inderdaad zeer weinig invloed uitoefent op het 
ultraviolet--absorptiespectrum van bifenyl. Hieruit volgt dus dat de in 
hoofdstuk Ill aangenomen veronderstelling ( waarop de interpretatie 
van de absorptiespectra van de ortho-aminobifenylen is gebaseerd) 
juist is geweest. 
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De in het voorafgaande opgesomde experimentele gegevens · zijn 
overigens ook in goede overeenstemming met het feit, dat het ultra
violet-absorptiespectrum van aniline in sterk zuur milieu {dus feitelijk 
van de. anilinium-ionen) weinig verschilt van dat van benzeen. Een en 
ander is niet zonder meer logisch verklaarbaar. Natuurlijk zal in een 
sterk zure oplossing de mesomere interactie van het elektronendoublet 
van het stikstofatoom met de 17'-elektronen van het betrokken aroma
tische systeem geheel zijn opgeheven. Men zou echter in eerste in
stantie verwachten dat de nu aanwezige positieve lading van de am
moniumgroep een aanmerkelijke invloed zou hebben op de verdeling en 
de beweeglijkheid van deze 17-elektronen over het aromatische systeem, 
hetgeen in het elektronenspectrum tot uiting zou moeten komen. Aan 
de hand van theoretische beschouwingen kwam Craig {42) tot de con
clusie, dat de absorptie~pectra van benzeen en van aniline in een 
zoutzure oplossing onderling zelfs sterk zouden verschillen. Het ex
periment leert echter dat hiervan geen sprake is. Men heeft nog geen 
afdoende verklaring kunnen geven voor dit grote verschil tussen de 
experimenteel bepaalde en de theoretisch te verwachten iiwloed van 
een ammoniumgroep. 

Wij hebben nog nagegaan in hoeverre het geringe effect van een 
ammoniumgroep op het absorptiespectrum van een aromatisch systeem 
zou kunnen samenhangen met de omstandigheid dat bij de door ons 
verrichte metingen de betrokken verbindingen zich in een tamelijk ge
concentreerde zwavelzuuroplossing bevonden, waardoor de positieve 
ladingen van deze groepen, althans partieel, worden afgeschermd door 
de negatieve ionen van het oplosmiddel, die zich in de naaste omge
ving bevinden. In dat geval zou er een verband moeten bestaan tussen 
het absorptiespectrum en de ionensterkte van het gebruikte oplosmid
del. We hebben daarom het absorptiespectrum van benzidine bepaald 
in zure oplossingen met zeer uiteenlopende ionensterkten. De resul
taten hiervan z!jn in tabel 5 vermeld. 

Hieruit valt af te leiden, dat een 270-voudige vergroting van de ionen
sterkte geen enkele invloed heeft op het absorptiespectrum van ben
zidine en dat dus de geringe invloed van een ammoniumgroep niet 
veroorzaakt wordt door een afscherming van zijn positieve lading 
door de negatieve ionen van het oplosmiddel. 

Het lijkt ons daarentegen plausibel, dat ·de oorzaak van het geringe 
effect van de ammoniumgroep, althans grotendeels; wordt veroorzaakt 
door de bouw van deze groep zelf. Het positief geladen stikstofatoom 
is immers, net als het neutrale koolstofatoom in verzadigde organische 
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T ABEL 5. Het absorptiemaximum en minimum van benzidine in oplos
singen met verschillende ionensterkten. 

Oplosmiddel ),min. (mp) Cmin. 'A,max. (mp) c rn(IX. 

0,1 N zoutzuur 221 4500 248 19500 

lO N zoutzuur 222 4400 249 19600 

1 N zwavelzuur 221 4400 248 19500 

10 N zwavelzuur 221 4400 248 19600 

molekulen, tetra~drisch omringd door vier eenwaardige atomen of 
atoomgroepen. De vier bindende ( 6 -) elektronenparen vormen daarbij 
een, eveneens symmetrische, omhulling, welke op die van een edel
ga~atoom gelijkt. Als gevolg hiervan mogen we de ammoniurngroep 
niet als een positieve puntlading beschouwen. Op zeer korte afstand 
zullen elektronen geen aantrekkende, doch afstotende krachten onder
vinden. De fotale polarisatie van het elektronensysteem van de aroma
tische kern zal dus betrekkelijk gering zijn, zodat het ultraviolet-ab
sorptiespectrum hiervan weinig zal verschillen met dat van de niet
gesubstitueerde verbindiw;. 

2) Meta· en para-aminobifenylen in zwak alkalisch milieu. 

Gezien de afwezigheid van "sterische effecten* bij deze verbin
dingen leek het ons interessant hun ultraviolet-absorptiespectra te 
bestuderen in een waterige oplossing bij relatief hoge pH. In dat geval 
irnrners zal de mesomere interactie tussen het vrije .elektronendoublet 
van het stikstofatoom en de 17-elektronen van het aromatische systeem 
ongehinderd kunnen plaatsvinden. 

Aangezien bekend is, dat betrekkelijk geringe veranderingen in de 
aciditeit van een waterige oplossing grote wijzigingen in de spectra 
van aromatise he aminen kunnen veroorzaken (zie ook 3) van dit hoofd
stuk), werd als opiosmiddel een borax-natron bufferoplossing (pH = 10} 
gebruikt. In tabel 6 zijn de concentraties vermeld van de door ons ge
bruikte oplossingen. 
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Verbinding 10' x c1 105 x c2 

bifenyl 4,20 3,81 

3-aminobifenyl 2,76 3,67 

4-aminobifenyl 5,09 3,56 

3,5-diaminobifenyl 4,17 2,94 

3,3'-diaminobifenyl 3,11 2,06 

4,4' -diaminobifenyl 3,43 3,18 

Bezien we allereerst figuur 4, waarin de spectra der para-amino
bifenylen. staan weergegeven, dan kunnen we vaststellen dat door de 
aanwezigheid van aminogroepen op de para-plaatsen de K-band een 
bathochrome verschuiving ondergaat, gecombineerd met een toeneming 
in intensiteit. Zie tabel 7 voor de plaats en de intensiteit van de ge
vonden maxima. 

TABEL 7. De absorptiemaxima van de para-aminobifeny1en in het 
golflengtegebied 215-330 m,u, gemeten in een bufferop
lossing (pH = 1 0) 

Verbinding ~ max. (mp} C.max. 

bifenyl 249 17000 

4-aminobifenyl 273 18900 

4,4'-diaminobifenyl 281 24900 
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Dit resultaat is in overeenstemming met het betoog in hoofdstuk II ; 
immers in de reeks bifenyl, 4-aminobifenyl, 4,4'-diaminobifenyl neemt 
de chromofoor-lengte toe. De absorptiekrommen van deze verbindingen 
hebben allen dezelfde principieHe gedaante; we hebben namelijk steeds 
te maken met een dominerende K-band. 
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De interpretatie van de spectra van de meta-arninobifenylen, die in 
figuur 5 zijn weergegeven, blijkt veel gecompliceerder te zijn. 
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Fig. 5 ULTRAVIOLET- ABSORPTIESPECTRUM IN EEN 
BUFFEROPLOSSING <pH=10l VAN: 

bifenyl 
3-aminobifenyl 
3,3!.diaminobifenyl 
3.5-diaminobifenyl. 

Alle betrokken verbindingen vertonen een maximum met een hoge ex
tinctiewaarde in de buurt van 230 m11 en een neven-maximum met een 
veel lagere extinctiewaarde in de buurt van 300 m11. Zie tabel 8. 
Bovendien treffen we in de omgeving van 265 m11 in alle gevallen op 
het stijgende deel van de krommen inflexies aan, die de aanwezigheid 
doen vermoeden van een resterend maximum. 
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T ABEL 8. De absorptiemaxima van de meta-aminobifenylen in het 
golflengtegebied 215-330 · m}l, gemeten in. een bufferop
lossing (pH == 10) 

Verbinding ,Amax.l (m)!) C:max.l t..max.2 (m)!) cmax.2 

bifenyl 249 17000 

3-aminobifenyl 230 22200 299 2500 

3,5-dkuninobifenyl 234 29400 306 1970 

3, 3'-diaminobifenyl 225 40200 299 5040 

Het kortgolvige maximum correspondeert zeer waarschijnlijk met de 
K-band van bifenyl, die een hypsachrame verschuiving heeft andergaan. 
Men zou dit namelijk kunnen verklaren aan de hand van anderstaand 
schema, dat is opgesteld voor 3-aminobifenyl. 

A a 

(+) 

NH2/ 

o-d·-· 
c 

De bijdrage van grensstructuur C tot de werkelijke elektranenverdeling 
is grater dan die van grensstructuur A, omdat de winst aan resonantie
energie als gevalg van de wisselwerking tussen het vrije elektronen
paar van het stikstafatoom en de 11-elektronen van de benzeenring 
volgens Wheland (43) ongeveer 8 x 107 J/kmol bedraagt en dus aan
merkelijk grater is don die tengevolge van de interactie tussen de 
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1T-elektronen van de beide benzeenringen. Grensstructuur A zal dus 
minder op de voorgrond treden; de kans op een vlakke structuur neemt 
a£ en daardoor zal op haar beurt de gemiddelde energie voor de over
gang van de grondtoestand B naar de uar:geslagen toestand A stijgen 
met als resultaat een hypsochrome verschuiving van de K-band. Op 
deze K-band zal de absorptie, welke samenhangt met de overgang van 
de grondtoestand B naar deaangeslagen ~oestand C, warden gesuperpo
neerd. Uit het spectrum van aniline (zie figuur 6) blijkt dat een derge
gelijke overgang o.a. in het spectrum tot uiting komt door het op
treden van een sterk maximum bij 230 mp. Het kortgolvige maximum 
(en de hierop aanwezige inflexie) in de absorptiespectrci van de meta
aminobifenylen is dus zeer waarschijnlijk het gevolg van een super
positie van de "aniline-absorptie" op de hypsochroom verschoven 
K-band. 
De wisselwerking tussen het vrije elektronenpaar van het stikstof
atoom en de 17-elektronen van de benzeenring komt in het spectrum 
ook tot uiting door het optreden van een zwak maximum bij langere 
golflengte. In het absorptiespectrum van aniline is dit maximum ge
legen bij 280 mp. ( (; max.= 1400). Dit maximum is afkomstig van een 
bathochroom verschoven B-band, behorende bij de benzeenring. Bij de 
meta-aminobifenylen blijkt dit maximum naar nog langere golflengten 
te zijn verschoven. Hieruit moeteri we dus concluderen dat de over
gangsenergie, di!S' met de B-band correspondeert, een verdere daling 
heeft ondergaan. Verder blijkt uit de intensiteit van de B-band, dat de 
overgangs-waarschijnlijkheid is toegenomen. 

3) Over het verband tussen het absorptiespectrum en de pH van de 
oplossing bij enkele aromatische aminen. 

Teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de samenhang tus
sen het ultraviolet-absorptiespectrum van een aromatisch amine en de 
aciditeit van het milieu, werden de absorptiespectra van aniline en 
benzidine in een reeks bufferoplossingen met sterk uiteenlopende pH
waarden bepaald. 

Om te beginnen werd daartoe van eerstgenoemde verbinding een 
serie oplossingen in titrisol-buffermengsels bereid, die vervolgens 
spectrofotometrisch werden onderzocht. De concentraties en de bijbe
horende pH-waarden zijn in tabel 9 opgesomd, terwijl in figuur 6 een 
viertal van de verkregen spectra zijn weerqegeven. 
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pH 10
4 

X C 1 
4 10 x c2 

1,0 23,90 15,63 

2,0 29,62 26,78 

3,0 29,70 25,53 

4,0 20,15 10,58 

4,4 2,856 1,972 

4,8 2,597 2,147 

5,0 1,857 1,539 

6,0 1,857 1,539 

7,0 1,857 1,539 

8,0 1,857 1,539 

9,0 1,857 1,539 

10,0 1,857 1,539 

Zoals men uit figuur 6 kan opmaken, treedt in het zure gebied tus
sen pH == 1 en pH = 5 een aanmerkelijke verandering in het absorptie
spectrum van aniline op. Deze hangt samen met de overgang van de 
anilinium .. ionen in de aniline-molekulen bij stijgende pH: 

Bij lage pH ( ~ 1) wordt het beeld gehee1 beheerst door eerstge
noemde deeltjes, die een absorptiespectrum bezitten dat sterk gelijkt 
op dat van benzeer1 (zie ook 1) van dit hoofdstuk ). Bij hoge pH is het 
evenwicht praktisch gehee1 naar rechts verschoven en vindt men a1-
1een het absorptiespectrum van de mo1eku1en. 
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Fig.6 ULTRAVIOLET-ABSORPTIESPECTRA VAN ANILINE IN 
BUFFEROPLOSSINGEN MET VERSCHILLENOE 

pH WAAROEN: 
___ pH:1,0 

pH= 4,0 
......... pH: S,O 

_ pH= 10,0 

Het grote verschil tussen de. absorptiespectra van aniline en de 
anilinium-ionen maakt het mogelijk langs spectrofotometrische weg 
de pKb van aniline te bepalen. Deze grootheid (die per definitie gelijk 
is aan - 10log Kb) hangt als volgt samen met de pH: 

(a) 
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Daar voor de gebruikte, zeer verdunde, oplossingen de wet vari 
Beer geldt, mogen we stellen dat de totale extinctie van het meng
sel bij elke golflengte gelijk is aan de som van de extincties der OP-: 

geloste stoHen afzonderlijk (Et = + E At• waarbij A de aanduiding 
is voor aniline en Ai voor het anilinium-ion). Daar verder E = c. c. d, 
waarbij c de concentratie in gmol/1 en d de dikte van de cuvet in cm 
is, volgt na enige omrekening: 

pKb 14 -pH+ 101 c *- c Ai 
ogGA-l* 

waarin voorstellen: 

(b) 

de gemeten totale extinctie (Etl bij een bepaalde pH 
c*:-----------------------------------------------

de som der concentraties van de anilinemolekulen en de anilinium-
ionen (CA+CAi)xd 

e : de molaire extinctiecoefficient van aniline ( EA bij pH = 10\ 
A CA.d ') 

[, : de molaire extinctiecoeffident van de anilinium-ionen 
Ai 

De grootheid c * heeft de dimensie van een molaire extinctiecoeffi
cient, doch is in tegenstelling tot deze laatste geen stofconstante. 

Om met een redelijke nauwkeurigheid de pKb uit de spectra te be
rekenen, kiest men een zodanige pH dat de factoren ( C.* - C Ail en 
( £:.A - [, *) beide een zo groot mogelijke waarde hebben. Door in 
vergelijking (b)· de gegevens uit figuur 6 te substitueren, vonden we 
met verwaarlozing van de activiteitsco~fficienten een gemiddelde 
getalwaarde van 9,25. 
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Men kan echter ook de grootheid f.* bij een bepaalde golflengte uit
zetten als functie van de pH. Dit is in figuur 7 geschied voor C.* -281 
mp. 
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Fig.7 

Voor het buigpunt van de kromme in figuur 7 geldt: 

d2 C,* 
---=0 
d pH

2 

Uit (b) en (c) volgt verder dat 

{.,* ""'Yz (CA+e .. ) buigpunt "" 

pHbuigpunt + PKb = 14 

10 

(c) 

(d) 

(e) 

Substitueert men in (d) en (e) de gegevens uit figuur 7 dan vindt men 
bij 25° voor pKb een waarde van 9,30. Flexser, Hammett en Dingwall 
(44) bepaalden eveneens spectrofotometrisch de pKb van aniline en 
vonden hiervoor de waarde 9,36. De gemiddelde waarde, welke in 
de literatuur wordt opgegeven en die voornamelijk potentiometrisch 
is bepaald, bedraagt 9,30. 
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Ook zijn door ons bepaald de absorptiespectra van benzidine in 
bufferoplossingen met uiteenlopende pH-waarden. Aangezien ons be
kend was dat de hoogten der maxima ook bij de meest extreme pH
waarden niet veel verschillen (zie ook de tabellen 5 en 7), konden wij 
van twee standaard-oplossingen uitgaan. De concentratie van het ben
zidine in de diverse buffermengsels bedroeg daardoor bij de ene serie 
bepalingen steeds 4,43 X 10-5 gmol/1 en bij de duplo-bepalingen 
steeds 3,61 X w-s ·gmol/1. De gebruikte oplossingen hadden de na
volgende pH-waarden: 1,0; 2,0; 3,0; 3,1; 3,6; 3,7; 3,8; 4,0; 4,2; 4,5; 
5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0. 

De resultaten van de metingen bij de pH's 1,0; 3,0; 4,0 en 9,0 
zijn tezame n in figuur 8 weergegeven. 
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In· het "zure'' gebied vinden wij wederom het absorptiespectrum van 
"bifenyl" terug, Overigens kan ook hier worden geconstdteerd hoezeer 
een betrekkelijk kleine verandering in de zuurtegraad van het milieu 
(tussen pH = 3 en pH = 4) een aanmerkelijke wijziging in de gedaante 
van de ultraviolet-absorptiekromme tot gevolg heeft. 

\'lij hebben bier in het tussengelegen pH-gebied met drie soorten 
vun deeltjes te maken: neutrale benzidine-molekulen, eenwaardige 
positieve ionen en tweewaardige positieve ionen. De relatie tussen 
de grootheid c * en de waterstofionen-concentratie neemt in dit geval 
dan ook de veel ingewikkelcler vorm aan: 

E.*_ t;8 K; + csiKwKb 1 [Hj + c8 uKb1 Kb2 [H+r 
Kv/ + KwKbl [}() + KblKb 2 (H+]

2 

waarin voorstellen: 

(f) 

c* 
de gemeten totale extinctie (Etl bij een bepaalde aciditeit 

de so m der concentraties van de te me ten deeltjes (C 8 +C 81+C811) x d 

C s : de molaire extinctiec;oefficient van de benzidine-Jllolekulen ; 

C81 : de molaire extinctiecoefficient van de eenwaardige kationen; 

c 811 : de molaire extinctiecoefficient van de tweewaardige kationen; 

Kb 1 en Kb 2 de beide basische dissociatie-constanten en 

Kw het ionenprodukt van water. 

Het blijkt dat de in figuur 8 getekende krommen een gemeenschap
pelijk snijpunt hebben. De grootheid c * is daar dus onafhankelijk van 
de pH. Uit vergelijking (f) volgt dan dat C:*=C:s•e81 = C:.au• zodat 
iedere andere kromnie ook door datzelfde punt moet gaan. Dit punt wordt 
het "isobestisch pune' genoemd. 

Het is niet goed mogelijk om met behulp van vergelijking {f) de 
Kb 1 s te berekenen, daar men bij minstens drie verschillende H+ ionen
concentNties c * moet bepalen, aangezien lie grootheid l:81 niet 
voor directe meting toegankelijk is. Een kleine fout in de bepaling 
van de pH zal namelijk een grote afwijking in [H+]2 veroorzaken, zodat 
in vele gevallen geen reEHe getalwaarden voor de Kb's worden ver
kregen.· 
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Fig.9 

In figuur 9 is e ~= 270 m~> uitgezet als functie van de pH. Het 
dibasische karaktet van benzidine komt in deze figutlr duidelijk naar 
voren. Het is niet mogelijk om met behulp van deze kromme op een 
eenvoudige wijze (zoals dit bij aniline het geval is) de pKb' s te be
palen. 
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Hoofdstuk V 

OVERZICHT VAN HET PREPARATIEVE WERK 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop 
de verschillende nitro- en arninobifenylverbindingen zijn bereid. 

Een aantal van de door ons gesynthetiseerde produkten was in de 
literatuur reeds beschreven. Van deze verbindingen werden geen ele
mentair-analyses uitgevoerd 1 maar werd volstaan met de vergelijking 
van hun smeltpunten met de in de literatuur aangegeven waarden. 

De elementair-analyses werden verricht op het Laboratorium voor 
Organische Scheikunde der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
onder leiding van de heer P.J. Hubers en op het Laboratorium voor 
Organische Scheikunde der Rijksuniversiteit te Groningenonder leiding 
van de heer W.M. E:rzenberg. 

De smeltpunten werden bepaald met een elektrisch verhit smelt
puntsapparaat (Tottoli) 1 waarbij een verhoging van de temperatuur van 1° 
per minuut gedurende het laatste traject van 10° werd aangehouden. 
De vermelde waarden voor de temperaturen zijn niet gecorrigeerd. 

2-nitrobifenyl (45). 
20 g o. nitraniline werd opgelost in 50 cm3 geconcentreerd zoutzuur 
(s.g. 11 19) en daarna gediazoteerd met een oplossing van 11 g natrium
nitriet in 30 cm3 water. De verkregen diazoniumoplossing werd snel 
gefiltreerd en onder roeren toegevoegd aan 300 cm3 benzeen. bij een 
temperatuur van 7°. Hierna werd aan de verkregen emulsie een oplos
sing van 50 g natriumacetaat in 125 cm3 water toegevoegd. Het meng
sel werd 48 uur geroerd bij kamertemperatuur1 waarna de benzeenlaag 
achtereenvolgens geschud werd met water 1 een verdunde natriumhy
droxyde-op1ossing en weer met water. Nadat de oplossing was gedroogd 
met watervrij natriumsulfaat werd het benzeen afgedestilleerd. De res
terende olie werd oader verrninderde druk gedestilleeru1 waarbij de 
fractie 183-188°/20 mm werd opgevangen. Na kristallisatie uit alcohol 
werd 14 g 2-nitrobifenyl verkregen1 smp. 3615-3710° (lit.(45): 37°). 
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3-nitrobifenyl (45). 
Het 3-nitrobifenyl werd op dezelfde wijze bereid als het 2-nitrobifenyl. 
Uitgaaride van 20 g m.nitraniline werd een opbrengst verkregen van 13 
g 3-nitrobifenyl, smp. 60,5-61,5° {lit. {45): 61°). 

4-nitrobifenyl (45). 
Het 4-nitrobifenyl hebben we op dezelfde wijze als het 2-nitrobifenyl 
ben~ id. Uitgaande van 25 g p. nitraniline werd een opbrengst verkregen 
van 16 a 4-nitrobifenyl, smp.lll,5-112,5° (lit. (45): 113~. 

2,2'-dinitrobifenyl. 
Het voorschrift van Vogel {46) voor de bereiding van 2,2'-dinitrobifenyl 
werd enigszins gewijzigd. 
Een oplossing van 20 g o.chloornitrobl:mzeen in 50 ems nitrobenzeen 
werd verwarmd tot 210° waarna we onder roeren langzaam 18 g koper
bronl'l toevoegden. Het aldus verk:regen mengsel werd 3 uur aan een 
teru9V loeikoeler gekookt. · Nadat het reactiemengsel was afgekoeld. 
werd het met stoom gedestilleerd totdat het destillaat geen nitroben
zeen meer bevatte. Het residu extraheerden we met kokende tolueen. 
Na drogen van het extract met watervrij natriumsulfaat werd het tolueen 
afgedestilleerd. De resterende donkerbruine kristallen werden driemaal 
uit alcohol gekristalliseerd. Opbrengst 12' g 2;2'-dinitrobifenyl, smp. 
124,0-124,5° (lit.(46}: 123-124°). 

3,3'-dinitrobifenyl. 
Het 3,3'.:.dinitrobifenyl werd op dezelfde wijze bereid als het hierboven 
bescbreven 2,21-dinitrobifenyl. Uitgaande van 30 g m.joodnitrobenzeen 
werd een opbrengst verkregen van 7 g 3,3'-dinitrobifenyl, smp. 200-
2010 (lit.(47): 200°}. 

2,6-di ni trobifenyl. 
Een oplossing van 60 g joodbenzeen en 15 g 2,6-dinitrochloorbenzeen 
in 100 cm 3 nitrobenzeen werd verwarmd tot 180°,, waarna 60 g koper
brons langzaam werd toegevoegd. Het aldus verkregen mengsel werd 
gedurende 3 uur aan een terugvloeikoeler gekookt. Nadat het reactie
mengsel was afgekoeld, werd het met stoom gedestilleerd totdat het 
destillaat geen nitrobenzeen meer bevatte. Het residu extraheerden we 
met 75 ems benzeen, Het verkregen extract werd gechromatografeerd 
door een kolom met 200 g aluminiumoxyde (activiteit IV). De hoogte 
van de kolom bedroeg 45 cm en de doorsnede 4 c'll. Als elueer-vloeistof 
werd benzeen gebruikt. Na de eluatie en het afdestilleren van het ben
zeen werden achtereenvolgens bifenyl, 2,6-dinitrobifenyl en 2,2',6,6'
tetranitrobifenyl verkregen. 
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Kristallisatie uit benzeen en ijsazijn leverde 6 g 2,6-dinitrobifenyl 
op, smp. 193,0-193,5°, 

C
12 

H8N2
0

4 
(244,20) Berekend: C 59,02; H 3,30; N 11,47 

Gevonden: C 59,4 ; H 3,4 ; N 11,6 

3 ,5-d in i trob ifeny I. 
12 g 3,5-dinitroaniline werd opgelost in 100 cm3 geconcentreerd zout
zuur (s.g, 1,19) en daarna gediazoteerd met een oplossing van 5 g 
natriumnitriet in 10 cm3 water. De diazoniumoplossing werd onder 
roeren toegevoegd aan 200 cm3 benzeen bij een temperatuur van 7°. 
Daarna werd aan de verkregen emulsie een oplossing van lOO g na
triumacetaat in 250 cm3 water toegevoegd, Het mengse1 werd 36 uur 
geroerd bij kamertemperatuur, waarna c;le organische laag achtereen
volgens geschud werd met water, met een verdunde natriumhydroxyde
oplossing en weer met water. Na drogen met watervrij natriumsulfaat 
werd het benzeen afgedestilleerd. KristallisaUe van het residu uit 
alcohol en ijsazijn leverde 3,5 g 3,5-dinitrobifenyl op, smp. 147,5-
148,50, 

C 12HaN204 (244,20} Berekend: C 59,02; H 3,30; N 11,47 
Gevonden: C 59,0 ; H 3,5 ; N 11,5 

2,2',6-trinitrobifenyl. 
Het 2,21 ,6-trinitrobifenyl werd bereid op de voor het 2,6-dinitrobifenyl 
beschreven wijze. Er werd uitgegaan van 12 g 2,6-dinitrochloorbenzeen, 
21 g o.chloornitrobenzeen en 30 g koperbrons. Chromatografie van het 
reactiemengsel (zie bereiding van 2,6-dinitrobifenyl) leverde drie pro-· 
dukten op, te weten 2,2'-dinitrobifenyl, 2,2'6-trinitrobifenyl en 2,2' ,-
6,6'-tetranitrobifenyl. Na kristallisatie uit benzeen en ijsazijn resul
reerde er 3 g 2,2',6-trinitrobifenyl, smp.134,0-135,0~ 

C12 H.,N
3
06 (289,20) Berekend: C 49,83; H 2,44; N 14,53 

Gevonden: C 50,2 ; H 2,5 ; N 14,5 

2,2',6,6'-tetranitrobifenyl {48). 
Het 2,2' ,6,6'-tetranitrobifenyl werd op dezelfde wijze bereid a1s het 
2,2'-dinitrobifenyl. Uitgaande van 18 g 2,6-dinitrochloorbenzeen en 
15 g koperbrons werd een opbrengst verkregen van 8 g 2,2' ,6,6'-tetra
nitrobifenyl,smp •. 218-2190 (lit. (48): 217-218~. 

2,2' ,3,3 • ·tetranitrobifenyl. 
De synthese van 2,2',3,31-tetranitrobifenyl werd op analoge wijze uit
gevoerd als de synthese van 2,21-dinitrobifenyl, met dien verstande 
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dat p.nitrotolueen inplcrats van nitrobenzeen crls oplosmiddel werd ge-
bruikt. Uitgaande van 20 g 2,3-dinitrojoodbenzeen en 16 g koperbrons 
werd 6 g 2,2' ,3,3'-tetranitrobifenyl verkregen, smp. 262-263°. 

C12fleN406 (334,20} Berekend: C 43,12; H 1,81; N 16,77 
Gevonden: C 43,4 ; H 1,9 ; N 16,6 

Bereiding van de aminobifenylen. 
De reductie van de nitrobifenylverbindingen tot de overeenkomstige 
crminen werd steeds op dezelfde wijze uitgevoerd en wel als volgt: 
5 g nitroverbinding werd gesuspendeerd in 100 cm3 alcohol en daarna 
toegevoegd aan een oplossing van 60 g stannochloride in 60 czn3 ge
concentreerd zoutzuur {s.g. 1,19). Na 24 uur koken aan een terugvloei
koeler werd de alcohol afgedestilleerd. De resterende oplossing werd 
voorzichtig toegevoegd aan een oplossing van 100 g natriumhydroxyde 
in 250 cm3 water. Het hierbij ontstane neerslag werd afgefiltreerd en 
ge~xtraheerd met benzeen •. Het verkregen extract werd gedroogd met 
natriumhydroxyde, waarna we het benzeen afdestilleerden. Het residu 
werd achtereenvolgens gekristalliseerd uit petroleumether (kooktraject: 
6()...80D) en alcohol. In tabel 10 zijn de smeltpunten van de door ons 
gesynthetiseerde aminen vermeld, alsmede de elementair-anal yses van 
die verbindingen, welke in de literatuur nog niet beschreven zijn. 
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TABEL 10. 

Smeltpunt 

Uitganqsstof Produkt Rend. 
in% 

gev. 

2·nitrobifenyl 2-aminobifenyl 47 48,7-49,2° 

3-nitrobifenyl 3-aminobifenyl 44 29,5-30,5° 

4-nitrobifenyl 4-aminobifenyl 42 52,9-53,6° 

2,2'-dinitrobifenyl 2, 2'-diaminobifenyl 32 

3,3'-dinitrobifenyl 3,31-diaminobifenyl 36 93,5-94,0° 

4,4'-dinitrobifenyl 4,41-diaminobifenyl 40 127,9-128,5° 

2,6-dinitroblfenyl 2,6-diaminobifenyl 26 72,5-73,4° 

3,5-dinitrobifenyl 3,5-diaininobifenyl 33 101,5-102,5° 

2,2',6-trinitrobifenyl 2,21,6-triaminobifenyl 30 102,6-103,5 ° 

2,2' ,3,3'-tetranitrobifenyl 2,21,3,3'-tetra-aminobifenyl 39 208-209° 

2,2',6,61-tetranitrobifenyl 2,21,6,61-tetra-aminobifenyl 25 201-20:2° 

%C 
Ref. 
lit. 

lit. gev. bar. 

49-50° (49) 

30° (50) 

540 (51) 

(40) 

(52) 

128° (53) 

78,4 78,23 

78,3 78,23 

72,2 72,33 

67,3 67,26 

68,0 67,26 

%H 

.gev. bar. 

6,5 6,57 

6,5 6,57 

6,5 6,58 

6,6 6,59 

6,6 6,59 

%N 

gev •• 

15,3 

15,1 

21,0 

26,3 

26,3 

bar. 

15,20 

15,20 

21,09 

26,15 

26,15 
0 
1.() 



SUMMARY 

It is the purpose of. the investigations, described in this thE:;sis, 
to gain insight into the stereochemical features of the biphenylamines, 
especially those compounds with the amino groups in the ortho posi
tions. 

In chapter I a survey is given of the development of the stereo
chemistry of biphenyl compounds, and the methods which have been 
used to determine the configurations of these compounds. 

In chapter II the relation between the ultraviolet absorption spectra 
and the configurations of the biphenyls is discussed. 

In chapter Ill the ultraviolet absorption spectra of the biphenyls, 
containing one, two, three and four amino groups in the ortho posi
tions, are given. To exclude the strong mesomeric effect of the amino 
group the spectra were measured in a 18N sulphuric acid solution. These 
spectroscopic data lead to the conclusion that the extinction curve 
of 2,21,6,6'-biphenyltetramine is almost identical (per aromatic ring) 
with that of meta phenylenediamine. This would indicate that the two 
benzene rings in 2,21,6,6'-biphenyltetramine are approximately perpen
dicular to each other. In contrast with the view of Beaven that in the 
2,2'-disubstituted compounds the preferred conformation is cis, the 
conclusion is drawn that 2,2'-biphenyldiamine {in a sulphuric acid 
solution) prefers the trans conformation. The consequence of this is, 
that it is not possible to ascribe the difference between the ultraviolet 
absorption spectra of 2-biphenylamine and 2,2'-biphenyldiamine to 
steric effects alone., The difference can be explained ·by assuming that 
the inductive effect of the ammonium groups in 2,2'-biphenyldiamine 
(in an acid .solution) causes a partial positive charge on the carbon 
atoms 6 and 6'. As a result of this electrostatic repulsion, the angle 
between the benzen~ rings in 2,2'-biphenyldiamine will be greater than 
in 2-biphenylamine •. Further it is shown that in consequence of the 
buttressing effect the deviation of coplanarity in 2,2' ,3,3'-biphenyl
tetromine is greater than in 2,2'-biphenyldiamine. 
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In chapter IV it is shown that an ammonium group in the meta or 
pma position modifies the ultraviolet absorption spectrum of biphenyl 
only slightly. The influence of the acidity of the solution on the ultra
violet absorption spectra of the biphenylamines and the determination 
of the dissociation constants from these spectra are also described. 

The syntheses of the biphenylamines are described in chapter V. 
Five new amino compounds were synthesized: 

2,6-biphenyldiamine, 
2,2' ,6-biphenyltriamine, 
and 2,2',6,6'-biphenyltetramine. 
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3,5-biphenyldiamine, 
2,2' ,3,3'-biphenyltetramine 
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H,M,L, DIETEREN 

PROMOTIEDATUM: 
27 SEPTEMBER 1960 

STELLINGEN 

1. Bij de interpretatie van de ultraviolet-absorptiespectra van de 
mono- en dimethylbifenylen heeft Beaven geen rekening gehouden 
met het feit, dat de ultraviolet-absorptiespectra van 2,2'-dlmethyl
bifenyl en 2,6-dimethylbifenyl grate overeenkomst vertonen. 

G. H. Beaven in G. VI. Gray, Steric Effects in Conju
gated Systems, London 1958, blz. 22. 

2. De conclusie van Williamson en Rodebush dat in 2,2'-dlnitrobi
fenyl de hoek tussen de benzeenringen zeer groot is, berust op aan
vechtbare gronden. 

B. Willicimson, VI. H. Rodebush, J. Am. Chem. Soc. 
63, 3018 (1941). 

3. Chrysofanol kan op een minder gecompliceerde wijze worden gesyn
thetiseerd don door Eder en V/idmer is aangegeven. 

R. Eder, C. Widmer, Helv. Chim. Acta, 6, 419 (1923). 

4. De door Perutz geuite . veronderstelling, dat in haemoglobine de 
haemgroepen. aan de oppervlakte van het molekuul zljn gelegen, is 
niet juist. 

M. F. Perutz, Trans. Faraday Soc. 42B, 187 (1946). 
L. Pauling, Science, 114, 629 (1951). 

5. De conclusie van Srivastava en Ghosh dot de oxydatie van kalium
formiaat door kaliumperoxodisulfaat een 'reactie is van de eerste 
orde, is aan twijfel onderhevig. 

S.P. Srivastava, S. Ghosh, z. physik. Chem. 202, 198 
(1953). 



6. De door Vlerner gewijzigde methode voor de bepaling van de korrel
grootteverdeling is voor verbetering vatbaar. 

D. Werner, Trans. Faraday Soc. 21, 381 (1926). 

7. Prasad en Chatterjee hebben bij de interpretatie van de reactie van 
tetrachloorsilaan met aminen onvoldoende rekening gehouden met 
de mogelijkheid van het optreden van substitutiereacties. 

S. Prasad, K. N. Chatterjee, J. Indian Chem. Soc. 35, 
901 (1958). 
H. Breederveld, H. J. Waterman, Research, London, 7, 
55 (1954). 

8. De spectrofotometrische bepaling van de dissociatieconstante 
verdient in. vele gevallen de voorkeur boven de ;.;otentiou.etrische 
methode. 

9. De base-definitie van Bri2$nsted is voor het V.H.M.O. verre te ver
kiezen boven die van Arrhenius. 

J. N. BHmsted, Rec. trav. chim. 42, 718 (1923). 

10. Het verdient aanbeveling om bij de opleiding voor scheikundig in
genieur meer aandacht te besteden aan de toepassingsmogelijkheden 
van materialen. 




