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Samenvatting: Het verslag beschr~ft achtereenvolgens het motief voor 

en de opzet, de theorie, de uitkomsten en de uitvoering van het 

onderzoek, dat betrekking heeft op de synthese van hogere alkaan

carbonzuren, wier koolstofketen kan dienen als lipofiel deel van 

amfifiele zouten. 

Oppervlakteactieve stoffen van het type RZ, waarin R een hogere 

alkylgroep en Z een zoutfunctie voorstelt, zijn door eenvoudige reacties 

te bereiden doch in zuivere toestand zelden beschikbaar. De 

grondstoffen z~n nl. van biologische of petrochemische oorsprong en 

daarom niet vrij van homologen en/of isomeren. Voor theoretische 

doeleinden bestaat behoefte aan extreem zuivere preparaten. Om deze 
" reden werd de chemie van de 11 tieners onder de paraffiniden (carbonzuren, 

bromiden, alcoholen) ter hand genomen. De esaentiele gedachte hierbij 

is om door synthese een uniforme ketenlengte en -structuur te 

waarborgen. 

Een geschikte, algemeen toepasbare methode daarvoor is de 

carbonzuursynthese van S.HÜnig, die bestaat uit: 

acylering van cyclohexanon in de vorm van het 1-morfoline-enamine, 

ringopening van het gevormde f -diketon tot ~ -acylcapronzuur, 

reductie van de carbonylfunctie tot een CH2-groep. 

Deze methode biedt tevens gelegenheid tot het aanbrengen van 

structuurvariaties, dus tot modificatie van amfifiele eigenschappen. 

Verwacht wordt, dat introductie van een etherfunctie in het lipofiel 

molecuulgedeelte het solubiliserend vermogen ten goede zal komen. 

Eindhoven, 25 juni 1969. 
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Daarom werd 12-methoxylaurinezuur als modelstof gekozen. Bij de 

synthese werd re~ening gehouden met de grote hoeveelheid, die van 

deze stof nodig :is: dit i.v.m. de vele amfifiele verbindingen, die 

uit één carbonzuur te bereiden zijn. Er werd daarom op een schaal 

van 1 à 2 mol gewerkt. 
11 

Het 11 kort zuur, 6-methoxycapronzuur, is toegankelijk gebleken 

viaE-caprolacton, niet goed via hexamethyleenglycol of pimelinezuur. 

Aandacht werd voorts besteed aan de bruikbaarheid van de Cristol

Firth variant van de Hunsdieckerreactie. Hiermee kan een carbonzuur 

rechtstreeks in het naastlagere bromide omgezet worden. Uit de ~ 

termen van de reeks der vetzuren verkrijgt men zo de oneven termen 

uit de reeks van de alkylbromiden. De reactie werd toegepast op 

laurinezuur en de halfester van pimelinezuur, in beide gevallen met 

vrij laag rendement (65% resp. 40 %). Bovendien bleken de ontstane 

broomverbindingen enkele procenten van een onbekende verontreiniging 

te bevatten, die door desti~latie niet te verwijderen was. De reactie 

leent zich verder niet goed voor uitvoering op grote schaal. 

De volgende nog niet gesynthetiseerde verbindingen werden 

bereid: 

- 6-methoxycaproylchloride kpt. 86/12mm; n;
1 

1,4388, 

- 2-(6'-methoxycaproyl)cyclohexanon kpt. 121/0,05; n;
0 

1,493; ~2900 = 81~ 
2 h 7 kt 1 . t 54 4° K 4 85 (25° 4n H

2
0),· (MeOJ - 1 -met oxy- - e o aurJ.nezuur smp • , ; p = , • 

- 12-methoxy- 7-ketolaurinezure 

- 7-ketolaurinezure methylester 

Gemeten werden voorts pK (25°) van 

en van 7-ketolaurinezuur: 5,25 (in 

methylester 
20 

nD 1,4380. 

20 
kpt. 152/0,5; nD 1,4479, 

6-methoxycapronzuur: 4,76 (in H20) 

33% vol/vol MeOH/H20). 

De zuiverheid van tussen- en eindprodukten werd gaschromatografisch 

en titrimetrisch bepaald en bedroeg meer dan 99,5 %. Smelttrajecten, 
0 

bepaald met Mettler FP1 besloegen 0,5 - 1 • 
" Het 11 overall rendement voor de bereiding van 12-methoxylaurinezuur 

uit 6-methoxycapronzuur bedroeg: 0,9 x 0,7 x 0,65 x 0,75 x 100 = 31 %. 

T0..7G4 
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I. Achtergronden en doelstelling van het onderzoek. 

De talr~ke producten, waarin de exploitatie van de chemie resulteert 

zouden gegroepeerd kunnen worden in 

I. Bouwstoffen (constructiematerialen). 

II. Brandstoffen. 

III. Werkstoffen, naar hun werking onder te verdelen in 

A. Surfoactieve 

B. Fysicaactieve 

1· Mechanoactieve (bv. smeermiddelen, beschermende lagen) 

g_. Sanaactieve ? 

.2.• ~~hermoactieve ( bv. warmteoverdrachtsmiddelen) 

~· Fotoactieve (bv. verf- en kleurstoffen, fotochemicaliën) 

~· Electraactieve (bv. halfgeleiders, diëlectriën) 

~. Magnetoactieve (bv. ferrieten) 

1· Hadieactieve 

C. Chemoactieve 

1· Grondstoffen voor syntheses 

g_. Hulpstoffen als katalysatoren en oplosmiddelen 

D. Bicactieve 

1· Heuk- en smaakstoffen; conserveringsmiddelen e.d. 

g_. Groeistoffen en pesticiden 

.2.· Heststoffen 

~· Geneesmiddelen 

E. Psychoactieve (LSD) 

IV. Voedingsstoffen 

De in dit verslag beschreven experimenten hadden betrekking op 

grensvlakactieve stoffen (tensiden). Een indruk van de economische 

betekenis van deze productengroep t.o.v. enkele andere verkr~gt men 

door een vergel~king van hun productiec~fers (tabel 1). Er z~n velerlei 

typen grensvlakactieve stoffen in de handel die uiteenlopende 

toepassingen als bevochtiger, solubilisata>r, emulgator, suspendeermiddel, 

detergens, flateermiddel en schuimbestr~der vinden. Al deze werkingen 

kunnen teruggevoerd worden op het amfifiele karakter van deze 

verbindingen. Dit geeft aanleiding tot accumulatieversch~nselen, nl. 

~ vorming van driedimensionale aggregaten (micellen) in homogene oplossing 

È.• vorming van monolagen aan het grensvlak van twee fasen of 

dubbellamellen (zeepvliezen). 
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Een sleutelbegrip voor het verband tussen constitutie en gedrag van 

amfifiele verbindingen is de zg. hydrofiel- lipofiel balans (HLB); 

deze grootheid is theoretisch nog niet goed gedefinieerd, zodat 

genoemde relatie niet exact te formuleren is. 

Groep Product 

I. Aluminium 1966 
Natuurrubber 1966 
Siliconen 

II. Aardolie 

Aardgas 

1966 
1966 

III. 

A. Tensiden 

Cosmetica 

c. Kwik 

Ftaalzuur
anhydride 

Totaal 
chemie 

1966 

1970 
1966 
1967 
1967 

D. Medische en 1966 
farmaceutische 
producten 

Pesticiden 

Kunstmest 

** 

Tabel 1. 

Omvang in 

106 ton 106 $ 

7,27 
2,44 

22,3 
*** 33,0 

250 

1000* 

13,827 

1130 (omzet) 

CI: Chemische Industrie, jaargang XX (1968) 
CEH: Chemical Economics Handhook 

EK: ErdÖl und Kohle, jaargang 21 (1968) 

* op basis van 2 DM/kg volgens Schwen. 
** schatting. 
*** 

CI 57 
CEH 

CI 

EK 

EK 

CI 

CI 

CI 

CI 

CI 

CI 

CI 

CI 

CEH 

798 

53, 447 
133 

33, 458 

67, 84 
946 

729 

877 

823 

248 

932 

opgave van de Food and Agricultural Organization (UNO); geen 

gegevens van recenter datum beschikbaar. 
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Een belangwekkende, doch betrekkel~K weinig bekende en onderzochte 

toepassing van amfifiele verbindingen is hun effect op de kinetiek 

van organisch chemische reacties in waterige oplossing; van Senden (36!, 
Schwarz (35), Harries en Bishop (12), Cordes (6), Bruice (3). Voor 

" een goed begrip van deze 11amfifiele katalyse is een grondig inzicht 

in structuur en eigenschappen van waterige zeepoplossingen nodig. 

Talr~Ke kolloidfysici over de gehele wereld in universitaire zowel 

als industriele laboratoria houden zich met micel-, monolaag- en 

zeepvliesfysica bezig. Fundamentele b~dragen komen in recente t~d 

vooral uit de onderzoekcentra van K.J. Mysels (Los Angeles), 

A.C. Zettlemayer (Bethlehem, Pasadena), K. Shinoda (Yokohama), 

A. Scheludko (Sofia), P. Ekwall (Stockholm) en last butnotleast 

J.Th.G. Overbeek (Van 't Hofflaboratorium der R~ksuniversiteit te 

Utrecht). 

Veel onderzoek op dit gebied gaat echter mank aan het gebruik van 

slecht gedefinieerde of onzuivere stoffen, een euvel, dat zich ook 

in Utrecht heeft voorgedaan (18). Het betrof in dit laatste geval 
" het bekende anionoide surfactant natriumdodecylsulfaat ( 11Teepol ). 

Lange t~d heeft als zuiverheidecriterium voor amfifiele verbindingen 

gegolden het b~ deze stoffen empirisch ·geconstateerde minimum in de 

curve, die het verloop weergaf van de oppervlaktespanning met de 

zeepconcentratie van de oplossing; later is gebleken, dat het minimum 

toegeschreven moet worden aan de invloed van resten onomgezette 

alkylalcohol, die nog in de preparaten voorkwamen. 

In het algemeen moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid 

van de volgende soorten van verontreiniging in amfifiele preparaten: 

~· homologen en isomeren, 

~· moederstof en degradatieproducten (bv. olefine,alcohol), 

~· anorganisch zout en vocht. 

Daarom l~kt het z~n nut te kunnen hebben, het thema der zuiverheid van 

echt chemische z~de te benaderen met het oogmerk reeksen van diverse 

typen amfifiele verbindingen in extreme zuiverheid (99,o//o) te 

verkr~gen. Uiteraard dienen dan ook gevoelige analysemethodieken 

beschikbaar te z~n. Voor zover het verbindingen betreft, die vervluchtigd 

kunnen worden, komen gaschromatografie en eventueel massaspectrometrie 

in aanmerking. Deze methoden l~ken voor non-ionoide tensiden minder 

geschikt; z~ z~n in elk geval onbruikbaar voor de niet-vluchtige 

amfifiele zouten. 
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De kwantitatieve analyse van deze laatste langs de 11natte weg wordt 

bemoeil~kt door hun solubiliserende eigenschappen. Mogel~K kunnen 

hier thermoanalytj.sche methoden ( thermogravimetrische bepalingen) 

uitkomst brengen. 

De synthese van amfifiele verbindingen is in wezen zeer eenvoudig. 

Het gaat om vanouds in de organische chemie bekende reacties als 

alkyleren (voor de opbouw van het lipofiele molecuulgedeelte), en 

sulfoneren, sulfateren, oxideren, kwaterniseren, ethoxyleren e.d. voor 

het invoeren van het hydrofiele gedeelte. Uitgangsstoffen z~n 
" gewoonl~K de 11 tieners onder de paraffiniden (carbonzuren, alcoholen, 

halogeniden, aminen etc.), die van biologische of petrochemische 

oorsprong z~n en derhalve niet als vr~ van homologen en eventueel 

isomeren aangemerkt kunnen worden. Een uniforme ketenlengte is echter 

gewaarborgd, wanneer het lipofiele deel wordt gesynthetiseerd uit kleinere 

bouwstenen. B~ eenheden van 6 - 8 C-atomen is het homologie effect 

op de fysische eigenschappen immers groter, zodat zij gemakkelijk in 

zuivere toestand te verkrijgen zijn. 

Hoewel men zie~ in het laboratorium bij onderzoek met zuiver 

wetenschappel~K doel omslachtiger werkwijzen kan veroorloven dan bij 

industriele processen, dient er bij het zoeken naar een syntheseroute 

toch de eisen van efficiëntie gesteld te worden ten gevolge van de vrij 

grote hoeveelheid ( ~ 1 kg ), die van elke individuele verbinding 

benodigd is. Het is niet wel doenl~K, de c12- keten op te bouwen door 
!! 

herhaald aaneenrijgen van c2- fragmenten. De door s. Hunig (19) uitgewerkte 

methode voor de bereiding van vetzuren uit cycleenaminen is voor het 

gestelde doel geschikt, omdat zij niet te bewerkel~K is, goede opbrengsten 

geeft, niet aan stringente beperkingen onderhevig is en de carboxyl-

groep via klassieke reacties in andere ionoide functies omgezet kan 

worden. Z~ biedt tevens gelegenheid tot het aanbrengen van structuurvariaties 

en dus tot modificatie van amfifiele derivaten. Men kan er bv. op 

speculeren, dat het inbouwen van een etherfunctie in het lipofiele 

deel het solubilisatievermogen ten goede komt. Immers, het micel 

interieur krijgt dan een etherisch in plaats van een paraffinisch 

karakter en ether is een universeler oplosmiddel dan ligroine. 

Men kan ook het inbouwen van een optisch actieve groep overwegen; 

dit kan dienstig zijn om langs polarimetrische weg nieuwe informatie te 

verkrijgen omtrent structuur en vorming van micellen. Op deze mogel~Kheid 

is bv. ook reeds door Shinoda gewezen; zij is, voor zover bekend, nog 

niet gerealiseerd. 
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Vooral dit variatie aspect maakt de synthese aantrekkelijk en zinvol. 

De vetzuren zelf zijn alle.in zeer zuivere kwaliteit uit de ehemicalien-
r 

handel te betrekkèn, zij het dat de oneven termen ·wel kostbaar zijn. 

Ter illustratie worden hier de prijzen vermeld ( omgerekend in guldens/kg ), 
11 

die 11Fluka AG berekend voor 

la urinezuur 

stearinezuur 

Recapitulatie. 

43,-
175,-

pentadecaanzuur 

margarinezuur 

Het uit vorenstaande overwegingen voortvloeiende werkprogramma 

kan beknopt geformuleerd worden als 

1400,-

2700,-

synthese, analyse en onderzoek van de amfifiele eigenschappen 

van verbindingen van het type - X(CH2 )nZ' waarin 

n = '10 - '18 

X = vertakt alkyl, methoxy, tetrahydrofuryl, menthoxy, fenyl, 

cycloalkyl, chromofore groep e.a. 

z = COOH, welke via de gebruikelijke groepen NH2 , Br, CH20H 

omgezet kan worden in ionoide groepen trimethylammonio, 

pyrid:Lnio, N-methylmorfolino, sulfaat, sulfonaat e.a. 

De synthese beoogt, de verbindingen in hoge mate van zuiverheid te 
" verkrijgen; daarbij wordt Hunigs methode voor het verlengen van koolstofketens 

als essentiile stap gebezigd. 

Voor de analyse van de amfifiele zouten wordt de hoop gevestigd 

op thermoanalytische methoden ( thermogravimetrie ). 

Als amfifiele eigenschappen zijn relevant: 

ä• kritische micelconcentratie ( C.M.C. ) 

:Q.. Krafftpunt 

_ç:_. solubil:iserend vermogen 

d. hydrofiel - lipofiel balans ( HLB) 
" ~· 11 katalytisch effect 

Constitutionele effecten op deze eigenschappen kunnen blijken door ze 

te vergelijken in de reeks met 

!!· x, z en - constant en n variabel: homologie effect 

Q• V n en - constant en z variabel: pool effect "' 
!! 

c. z, n en - constant en x variabel: ;; P-ffect 

g_. X, z en n constant en variabel: positie effect 
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Doelstelling van het eigen onderzoek. 

De aandacht werd geconcentreerd op amfifi~le derivaten met een 

eindstandige methoxy groep en een keten van 11 - 12 C-atomen, d.w.z. 

verbindingen afgeleid van 12-methoxylaurinezuur. De werkzaamheden 

hadden tot hoofddoel de synthese, met nadruk op zuiverheid van 

tussen- en eindproducten, en de schaalvergroting van de deelreacties. 

Zij omvatten 

~· de bereiding van laurinazuur als instudeeroefening 

voor de HUnig synthese. 

~. de berej.ding van 12-methoxylaurinezuur. 

~· de bereiding van het benodigde 6-methoxycapronzuur. 

~· omzettingen i.v.m. zoutvorming. 
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S;rntheseplan. 

12-Methoxylaurinezuur, de methylether van sabininezuur, is tot 1967 

tweemaal beschreven in de literatuur. In 1963 rapporteerde Mlle Duhamel (10) 

de bereiding van deze stof volgens schema 1 D. Voordien hadden 

Samokhvalov e.m. (34) de verbinding verkregen uit undeceenzuur via 

schema 1 s. Uit dezelfde grondstof synthetiseerden Colenge en Robert {5) 

in 1960 de ethylether langs aanzienlijk kortere weg ( schema 1 C ). 

Geen van de genoemde methoden is vatbaar voor uitbreiding ( synthese 

van de homologe reeks ), omdat de uitgangsstoffen voor andere 

termnummers niet gemakkel~k beschikbaar zijn. Een methode, die wel 

algemeen bruikbaar, doch voor hogere homologen nog niet toegepast is, 
* bestaat in de omzetting vanw -aminozuren in Llf-methoxyzuren, zoals 

deze uitgewerkt :is door Hauptmann (14). Schema 2. 

Het grondmotief van dit onderzoek, de verwerving van zeer zuivere,. 

gemodificeerde amfifiele verbindingen door synthese, werpt twee 

principiele vragen op: 

1 welke methoden z~n beschikbaar voor 

a ketenverlenging 

12. transformatie van functionele groepen ( zowel met 

betrekking tot de W-functie als de hydrofiele functie). 
!! 

Overwegende, dat de zuivering van 11korte moleculen gemakkeliJker is 
!! 

dan die van 11 lange werd gekozen voor een uitvoering in drie stadia, 

nl. achtereenvolgens 

• 

~ invoeren van de w-standige niet-ionoide groep 

12. ketenverlenging 

.2. transformatie van de hoofdfunctie in een zoutfunctie. De 

hiervoor toe te passen reacties z~n van eenvoudige aard 

( schema 3 ), zodat z~ tot weinig nevenprodukten aanleiding 

geven, die door hun niet-ionoid karater gemakkelijk van 

het amfifiele zout gescheiden kunnen worden • 

goed toegankeljj.lc via de enamine synthese van HUn 4-E: 
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Methoden voor het verlengen van de koolstofketen met behoud 

van een reactieve eindstandige groep. 

1· Uitbreiding met 1 C-atoom via de klassieke nitrilsynthese of 

Grignard carboxylering is door de noodzaak van veelvuldige 

herhaling weinig effectief. 

~· Voor verlenging met een c2-fragment staan eveneens klassieke 

reacties, in de vorm van de acetylazijn- en malonestersynthese, 

ter beschikking. Hiervoor geldt nog hetzelfde, doorslaggevende 

bezwaar. 

2· Voor aangroeiing met een c
3
-fragment kan men denken aan de 

geme:r:.gde synthese van WUrtz, toegepast op een mengsel van hoger 

alkylbromide en alkyljodide. 

~· Substitutie van een geschikte alkyl- of acylgroep in de thiofeenkern, 

gevolgd door l~atalytisch hydrogenerend ontzwavelen, is een 

uitvoerbare methode om een c4-fragment in te voeren. 

2· Dit syntheseprincipe - invoering van een z~keten in een cyclische 

verbinding, gevolgd door ringopening - is in verschillende 

varianten gerealiseerd. 

+ 

RBr 
) 

...:0 H a ,,. 
-oR R(CR

2
)
5

COOH 

(Stetter) • 
.....--..... 

~ acylering van cyclanonen (CR~ C==O totf- diketonen. 

reagens activerende groep hulpstof !! 

NaNH
2 

of NaR 5 
2 - Na-verbinding 5 

BF
3 5 

RMgBr 4 

Hauser 

Hauser 

Meerwein 

Plesek 

HÜnig 

ester 

zuurchloride 

zuuranhydride 

zuurchloride 

zuurchloride 

lactimsulfonaat 

2 - ethoxycarbonyl 

enamine NEt 
3 

4 t/m 

De methode van HÜnig ( zie hoofdstuk III ) .biedt qua toepassings

mogel~kheden en opbrengsten de beste mogel~kheden. Hierop werd dan 

ook de keuze bepaald. Als kort zuur voor de bereiding van 12-methoxy

laurinezuur langs deze weg is 6-methoxycapronzuur benodigd. 

11 
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De bereiding van 6-methoxycapronzuur. 

Voor de bereiding van 6-methoxycapronzuur was 6-broomcapronzuur 

een geschikte ~~r':1.dstof. In verband met de zuiverheidscontrole d.m.v. 

gaschromatografie werd de voorkeur gegeven aan methoxylering in 

de vorm van de ester volgens Mitter en Huklierjee (26) boven 

rechtstreekse methoxylering van het zuur volgens Fuson (11). 

Uiteraard werd de methylester gekozen, omdat de nevenreacties: 

) NaOMe 
Br(CH2 5

cooR _ OR ) 

0~ 
OR:" R~l5COOMe 
~v1v1e 

tot moeilijk scheidbare mengsels aanleiding zouden kunnen geven. Toen 

6-broomcapronzuur niet meer geleverd kon worden, moest naar alternatieven 

gezocht worden. Beproefd werd de bereiding van de methylester van 

6-broomcapronzuur u~t pimelinezure halfester via de variant van Cristol 

en Firth (7) van de Hunsdieoker reactie (20); aan deze reactie is 

een rol toebedeeld als schakel tussen de HÜnigsynthese en de zoutvorming. 

De resultaten deden omzien naar een meer bruikbare bereidL~gswijze. 

Pogingen om tot 6-methoxycapronzuur te komen door oxidatie van de 

monomethylether van hexamethyleenglycol strandden op de op de 

methylering van het diol. 

Een literatuuronderzoek bracht aan het licht, dat 

.1· de nitrilsynthese door Harrower (13) en Palomaa (30) uitgevoerd 

was. 

Hal(CH2)5GN ~ MeO(CH2)5CN 
MeO(CH

2
)
5
Cl ___.)' 

~· de malonestersynthese door Prelog (31) voor de ethylether 

verwezenlijkt was. 

Et0(CH
2

\0H --i EtO(CH
2

)
4
Br --4 EtO(CH

2
)
4
CH(COOEt)

2
---4 EtO(CH

2
)
5

cooH 

2.• de methylering van het corresponderende lacton met dimethylsulfaat, 

door Reppe (32) reeds op butyrolacton was toegepast. 

!!_. 

"""'q, 
~c=o 

c.A/'RO 

de ontleding van N - nitrosolactam o.i.v. K2co
3 

in methanolische 

oplossing volgens Huisgen (17) de methoxycapronzure methylester 

doet ontstaan. NO 
NH N/ 

G'=o ----4 Q=o 
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2· ditzelfde syntheseprincipe door Hauptmann e.m. (14) is uitgewerkt 

voor de ( acyclische ) lagereài-NH2 vetzuren ( zie schema 2 ). 

2· de omzetting van caprolacton met gec. HBr in 6-broomcapronzuur 

volgens Robinson & Smith (33) en Bosworth Brown & Partridge (1) 

bevredigend verloopt. Deze methode, die het best bij de oorspronkelijke 

opzet aansluit, werd uiteindel~K geadopteerd. 

De omzetting van de lagereW-methoxyalkaancarbonzuren met thionyl

chloride is bestudeerd door Leimu (25) en Prelog (31). 
Schema 4 geeft een totaal overzicht van de synthese van kort en 

lang zuur. 



CH!tO CCH:~.> 10 COOH 

D 

SCHEMA 1 

Br CCH 2 )\o COOCH 5 

l; 

KOH 

Synthese van w -alkoxylaurinezuur 

volgens 

c 

c 

Samokhvalov e.m. resp. Duhamel resp. Colonge. 

I CH 3 coo ccH 2.>11 cao CH 1 I 

c 

HO CCH 1 >u COOH 

c 
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SCHEMA 2 

I MORFOLINOCYCLEEN I 

.. 
HUNIG 

HOOC C C H,_ )1\'\. C OOH H2 N <CH1)'" COOH H 

l 1 
A 

ClCOOCH
3 

u 
H 

HOOCCCHt>~COOCH3 CH3 OOCN <CH,_>""' COOH p 

lcRrsToL-FIRTH~ ~~ 
H l T 

11 

Br CCH1 )""-COOCH'3 H1NCCCH2)'"-COOCH1 
)' CH3 00CN tCH1 >""'CO OCH~ A 

11 

l 
0 

NO 
+N02 l r,r 

NO N 
I 

CH
5
0 CCH

1 
)1\'1. COOCH3 

CH5 OOGN (CH
1 
~ COOCH 3 

K
2
co

3 

I CH?IO(CH!.).M.COOH I 

Synthese van Hauptmann, 

gecombineerd met die van Hünig en de reactie van Cristol-Firth. 



SCHEMA 3 

SOC1
2 

RrmCOOH 

R COCl Rrm CO OCH-:~ tm. 

1 
HgO 1 LiAlH4 Br

2 of 

RIYI'\CH
1
CH: CH 1 

Adkins 

l H.C. Brown Rtn\.CONH2. RII\.Br < 
Ph

3
P.Br

2 
of 

RtmCH:z.OH 

1 
- - TosCl;CaBr

2 
Rl\'n CH,_ CH2. CH 1 OH RBr RPh Hofmam 

~ 

\Jol 
ClS0

3
H 

R NH
1 Na

2
so

3 

';/~ <e ® 
R N(CH~)3 Br 

e 
R 50~ Na® RPhSO~ Na® ROS0 9 N ® 

-~ R Nz Br 3 a 

of 
CJ\~ 

N Z 
/\__/ 

Omzetting van carbonzuren in amfifiele zouten. 



0=0 

0 =0 

! gec.mir 

.------------
:er CCH~> 5 COOH l 
-----------~ ~ ! CH30H ..- ..--: ..- ..-

..,... R
1

-CH
3 Br C CH 1> 5 COOR, 

1 
Br 

Hg~ 
HOOCCCH 1 )5 COOR1 

morfoline 

I HO CCH,)60H I 

l (CH3o) 2 so2 

CH 30CCH 2 ) 5 CH 1 0H 

1!{}fn04 

CH~OCCH 2) 5 COOH 

lKOH 

SCHEMA ' 

Synthese van kort en lang zuur. 

r----------, lo-/\1 I '\ N 0 I 

I \_/: 
,_- - - -- - - --

R1 CCH1 >'5 
"'C=O 

gec.HCl 1 \ 0
, r---\ 

« -uo 

< R1 CCH 1 >" COOCH~ 
R2 =H t LiAlH4 

H CC.H
2 

)n CH
1 

OH 

R =H of CH 0 
2 3 

-~>?~ HÜnigsynthese 
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De Reacties. 

A. 

Overzicht 

Primaire en secundaire aminen reageren met carbonylverbindingen 

tot verschillende eindproducten, echter volgens hetzelfde 

reactiepatroon. 

+ ) 

enamine R2 = alkyl of aryl: imine 

R2 = OH: oxim 

R2 = NH2 : hydrazon 

R2 = H2NCONH: semicarbazon 

Enaminen zijn door azeotropische destillatie gemakkel~K toegankelijk 

uitgaande van ketenen (aldehyden) en secundaire aminen. De opbrengsten 

zijn hoger, wanneer R1 met R2 en R
3 

met R4 verbonden is; of zulks ook 

het geval is, wanneer R1 en R
3 

onderling verbonden zijn (~-aminoketonen) 

is niet nagegaan. Zij hebben sinds 1952 sterk de aandacht getrokken, 

omdat hetp-standige C-atoom vatbaar is voor elektrafiele substitutie 

(alkylering, acylering, azokoppeling). Een recente monografie (41) 

vermeldt reeds meer dan 500 publicaties over de chemie van enaminen. 

De acylering van enaminen is door HÜnig uitvoerig en systematisch 

onderzocht. Gevarieerd werden 

~· de aard van het sec. amine (morfoline, pyrrolidine, piperidine) 

~· de ringwijdte van het cyclanon (cyclopentanon t/m cyclododecanon) 

~· hût acylerend agens (zuurchloriden, lactimsulfonaat, keteen en 

isocyanaat) 

~· de reactieomstandigheden (oplosmiddel, hulpbase). 
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Het geacyleerde enamine is, evenals de ongesubstitueerde verbinding 

hydrolabiel. Het door hydrolyse gevormdef'-diketon ondergaat o.i.v. 

een sterke base de zuur- of ketonsplitsing, waarb~ ringopening 

domineert. Gekoppeld aan een bestaande reductiemethode van hèt gevormde 

ketozuur heeft HÜnig hierin een mogel~eid voor de bereiding van 

hogere mono-, di- en~-aminocarbonzuren onderkend en tot een preparatieve 

methode uitgewerkt. Om deze methode concurrerend te doen z~n heeft 

hij ernaar gestreefd, de werkwijze vergaand te vereenvoudigen; hij 

slaagde erin, zodanige omstandigheden te vinden, dat isolering van 

tussenproducten overbodig werd (kwasi-eenstapssyntheae). Aangezien 

voor het doel, waarvoor de synthese door ons werd toegepast, zuiverheid 

der preparaten boven alles prevaleerde, werden de tussenproducten wel 

gezuiverd. 

Acylering en hydrolyse 

Het mechanisme van de acylering (zie schema5) werd aanvankelijk 

opgevat als een nucleofiele substitutiereactie, analoog aan bv. de 

synthese van Friedel en Crafts. Als protonenacceptor, nodig omdat 

het gevormde HCl een equivalente hoeveelheid.enamine door zoutvorming 

zou blokkeren, werd NEt
3 

gekozen, daar een zwakkere base als PhNMe2 
niet voldeed en Et

3
NHC1 redelijk goed oplost in het om die reden verkozen 

reactiemedium CHC1
3

• 
Gevonden werd, dat ook diacylering plaats kon hebben onder vorming 

van de enolester. Toen de hogere cyclanonen in he.t onderzoek betrokken 

;, '\ ~'L.J.l'',~;/'"''f'{wtflt1n, wer~ ook ri~erwijding geconstateerd. Ter verklaring werd een 
!i.\\.\·'~"'_., 11u 1W ~eteen als J.ntermedJ.aJ.r gepostuleerd. Steun voor deze hypothese vindt 

~~~~~~-::e:~:eï::~~:: ::;::r(~:~~i~~~:zd~:8~c::P:::.v;:i::n~:v::~::ducten 
ringopening ook (-acylcapronzuur; dit kan de reden zijn, 

waarom HÜnig een hogere opbrengst vond uitgaande van ongezuiverd 

diketon. Dit voordeel werd opgeofferd om het risico van verontreiniging 

door bijproducten, ontstaan door zelfadditie van het keteen te ontgaan. 

Inderdaad is herhaaldelijk b~ de destillatie van het diketon een vrij 

kleine hoeveelheid hoogsmeltend materiaal, dat niet nader onderzocht 

werd, verkregen. 

Het mechanisme van de hydrolyse van het enamine kan men zich 

voorstellen als geschetst in fig. 1, van de acylenamin~mogelijk 

ook volgens fig. 2. 
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< > \ I ?I _)c-c~ I -c=c I -f-C + f~ H~ '-..._N ) i 1 f? > n 
,...o-H~\ H H\ 

H {1 + H 

H 

!:!:~:._! 

R R 

H~=o ~~ 2}-o,H 
O-H OH Jtr 
-É-N~ > -N~ ----? =o + N 

< ( t~ + 

!:!:~!-~ 

Ringopening 

Het is gebleken, dat de splitsing van~ -diketonen met loog, 

waarbij carbonzuren en ketonen ontstaan, plaatsvindt aan het keton (I) 

en niet aan het enol (II) of anion (III), waarmee beide (I) en (II) 

in evenwicht zijn (15). 
0 0 0- H---·0 
11 11 I 11 

R-o:ir:2o c~-R~ (I) ~ R-jce o:~l J :::n· (II) 
R-~-CH-C-R 

(III) 

Het beste bewijs hiervoor is, dat de~,« digesubstitueerde f-diketonen, 

die niet kunnen enolizeren noch ionizeren, alkalische splitsing veel 

sneller ondergaan dan de engesubstitueerde verbindingen (24). 

De splitsing wordt, naar aan te nemen is, geinitieerd door de 

aanleg van een hydroxylion aan de carbonyl-koolstof. Het mechanisme 

voor de splitsing van acylcyclohexanonen kan als volgt weergegeven 
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Volgens HÜnig is het diketon vergaand geënoliseerd. Op grond van 

bovenvermeld mechanisme moet men verwachten, dat het tautomeer met 

de exocyclische dubbele C = C band onder ringopening zal reageren, 

dat met de endocyclische onder afsplitsing van de zijketen. Waarschijnlijk 

zal echter het roesomere enelaation reageren en is de richting van 

de splitsing niet zo eenvoudig te voorspellen. 

Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de ringopening ook 

met MeONa in MeOH uitgevoerd kan worden. Dit kan van nut zijn, omdat 

in dit geval de methylester van het ketozuur gevormd wordt, welke 

door destillatie te zuiveren en gaschromatografisch te analyseren is. 

Het is opgevallen, dat 2-(6'-methoxycaproyl)cyclohexanon een 

conformatie bezit, waarin het de gestalte van het steroidskelet heeft: 

Of aan deze opmerking enige betekenis gehecht kan worden, wordt in het 

midden gelaten. 

Wolff Kishner reductie. 

De reduktie van 7-ketozuren tot verzadigde alkaancarbonzuren 

wordt uitgevoerd volgens de Huang Minlon modificatie van de Wolff 

Kishner reductie. De reactie verloopt volgens het volgende mechanisme: 

·R 
1...._C=O 

R"....... 
2 

+ 

+ 

) 

Het keton wordt dus eerst omgezet in het hydrazon, door het te koken 

in diethyleenglycol met KOH en hydrazine. Hierbij moet men hydrazine 

in overmaat gebruiken, daar anders als nevenreactie azinevorming optreedt. 
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Het vrijgekomen water wordt daarna uit het mengsel gedestilleerd, 

totdat de temperatuur het punt bereikt, dat gunstig is voor de ontleding 

van het hydrazon (200°). Het is ook mogelijk de reactie in triethanol

amine uit te voeren. Hierbij zou volgens HÜnig (19e) de reactie 

sneller verlopen. In het aprotische oplosmiddel dimethylsulfoxide 

met als base tertiair-BuOK verloopt de reactie zeer snel bij 25°. 



R-CH9-C=O Ct 
E9 e 
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SCHEMA 5 

Hechanisme van de ltÜnigacylering. 

dimeer enz. 

R CCH 1) COCCH1> COOH 
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Veretheringen 

Veretheringen z~n meestal bimoleculaire nucleofiele substitutie-

reacties 

R o9 
1 + 

f2 
---4l R

1
0.--- CH2-----X 

Z~ verlopen noodzakelijker~s in basisch medium. 

+ 

11 

Voor een vlotte reactie is e.en 11 good leaving group X vereist, 

waarvoor in aanmerking komen: 

halogenide ( b~ voorkeur J ) 

sulfaat ( b~ voorkeur dialkylsulfaàt ) 

sulfonaat ( b~ voorkeur bv. p-tolueensulfonaat ). 

Wanneer X zeer los gebonden is, d.w.z. sterk electrofiel is en/of 

er interne stabiliseringsmogel~eden voor het dan intermediair 

gevormde carboniumion bestaan, vertoont de reactie monomoleculaire 

kinetiek (SN 1); in dat geval kan tevens (l-eliminatie tot een 

onverzadigde verbinding optreden. Onder de gebru~kelijke reactie

omstandigheden z~n primaire carboniumionen weinig stabiel en behoeven 

nevenproducten daarom niet gevreesd te worden. 

De reactie werd toegepast voor de bereiding van 

6-methoxyhexanol R1 = HO(CH
2

) 6 , R2 = H, X = oso
3
cH

3 
6-methoxycapronzuur c.q. methylester R1 = CH

3
, R2 = CH

3
00C(CH

2
) 4, 

X = Br. 
Experimentele détails voor de partiele verethering van 1,6-hexaandiol 

werden in de literatuur niet gevonden. Noyes (27) beschrijft de 

bereiding van 3-methoxy-propanol in een overmaat van het.diol als 

oplosmiddel. Omdat 1,6-hexaandiol een vaste stof is, werd dioxan 

als verdeelmiddel beproefd, doch het gelukte niet de monomethylether 

in bevredigende opbrengst te verkrijgen. 

E.MÜller e.m. (52) ontwikkelden een veretheringsmethode m.b.v. 

diazomethaan en boriumtrifluoride e.theraat als katalysator. 

ROH + + 

Zjj pasten deze toe op o.m. 1~6-hexaandiol en verkregen, afhankel3JK: 

van de toegediende hoeveelheid diazomethaan, mengsels van de mono

en dimethylether. De scheiding hiervan is door gefractioneerde 

destillatie mogel~K:. De methode werd voor gebruik op grote schaal 

niet geschikt geacht en niet toegepast. 
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De methoxylering van 6-broomcapronester is beschreven door 

Mitter en Mukherjee (26). Essentieel voor een goed reactieverloop 

is een lage temperatuur (-15°) in het beginstadium. Carothers e.m. (4) 

verkregen door koken van 6-broomcapronzuur met natriumethylaat 

in ethanol caprolactonen en 6-hydroxycapronzure ethylester! 

Oxidaties 

6-Methoxyhexanol kan met alkalisch permanganaat tot 6-methoxy

capronzuur geoxideerd worden. 

3 RCH
2

0H + 4 Mno4e ) 3 RCOOê + + o#J + 

Cyclanonen zjjn door peroxide .. ·oKidatie om te zetten in lactonen. 

Zo kan cyclohexanon geoxideerd worden tot caprolacton met 

~ H2o2 in slechte opbrengst, 

~ K2s2o8 volgens Robinson en Smith (33) in goede opbrengst. 

Deze reactie is overbodig, omdat caprolacton monomeer uit de handel 

betrokken kan worden. Zjj is echter ook toepasbaar op cycloheptanon 

en maakt daarmee via dezelfde syntheseroute als toegepast is voor 

het 12-methoxylaurinezuur de berèiding van 13-methoxytridecaanzuur 

toegan.'lteljjk. 

Acidolyse van caprolacton 

Een bereidingsmetbode voor 6-broomcapronesters is aangegeven door 

Bosworth Brown en Partridge (1). Hierbjj wordt het 6-broomcapronzuur 

bereid uit t-caprolacton, door dit te behandelen met 48 % waterstof

bromide oplossing en gec. zwavelzuur. Men kan zich het reactie-

mechanisme als volgt 

~C=O 
\. 

(CH2 \ . )-OI 
~CH2 

Het gevormde ruwe 6-broomcapronzuur kan zonder zuivering veresterd 

worden met methanol volgens de methode der extractieve verestering 

(zie hoofdstuk III C~ Velatering en verzeping). 
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Bereiding van zuurchloriden 

" PC1
3 

en PC1
5

, de van 11 oudsher bekende reagentia voor de vervanging 

van een OH-groep door Cl, zijn al geruime tijd verdrongen door SOC12 , 

omdat zij nodeloos agressief zijn. Het is dan ook een opmerkeljjke 

verrassing dat zij door Horner (53) in milder vorm opnieuw 

geintroduceerd zijn, nl. als Ph
3

P in combinatie met Cl2 , Br
2 

of CC14. 
Zij kunnen van nut zijn in gevallen, waarin de SOC12-methode ongeschikt 

is, omdat het substraat gevoelig is voor HCl en/of so2 • 

De voor de HÜnigsynthese benodigde zuurchloriden werden bereid 

uit het zuur met SOC12 via een inwendige nucleofiele substitutie-

reactie~ (SNi). 

R-C~O _,o Cl 
-Helt> #0 

R-C + "-....s=o 
ICl"( }:;o 

)R-C~ 
"-...oH Cl/ 'c1 s 

11 

~0 
R-C/

0 .,0.. 
~ fl 

De nevenreactie R-C + R-C-- .,.....-C-R 
'cl 'oH 0 

kan op eenvoudige wijze onderdrukt worden door ervoor te zorgen, 

dat het carbonzuur steeds in ondermaat aanwezig is (geleideltK 

toedruppelen aan overmaat SOC12 ). 

De bereiding der lagere homologen (n (. 4) der liJ -methoxyzuren dient 

behoedzaam te geschieden (kamertemperatuur, en daarom ook destillatie 

onder verminderde druk), omdat zij volgens Leimu (25) en Prelog (31b) 

sterk neiging tot isomerisatie vertonen: 

~/Cl 
(CH2 ) C~ 
~n o' .QI 

~ 
'eH 
. 3 

Volgens Prelog is 6-ethoxycaproylchloride in dit opzicht stabiel, 

evenals naar eigen ervaring de methoxyverbinding. 

+ so2T 

+ HCJ 
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Hunsdieckerreactie 

De bromodecarboxylering van carbonzuren leidt tot organische 

bromiden, waarin het aantal C-atomen met 1 verminderd is. Zij is 

voor de synthese van amfifiele zouten een reactie van betekenis, 
" 11 

omdat uit de gemakkelj,J"ker verkrijgbare "even vetzuren de 11 0neven 

alkylbromiden toegankelj,J"k worden. Hunsdieaker (20) heeft de 

omzetting voor het eerst verwezenlj,J"kt door behandeling van het 

scrupuleus gedroogde Ag-zout van het z~ur in een inert oplosmiddel 

met broom. Overzichten van de oorspronkelj,J"ke versie en latere 

varianten zijn gegeven door Johnson (21) en door Wilson (40). 

De reactie is te capricieus om op grote schaal toegepast te 

worden. Een praktisch beter bruikbare uitvoeringsvorm l~"kt gevonden 

te zijn door Cristol en Firth; zij bestaat in de behandeling van het 

vrije zuur, opgelost in kokende tetra, met broom in tegenwoordigheid 

van rood kwikoxide. Om meervoudige bromering van R te voorkomen, 

wordt de reactie in het duister uitgevoerd. 

2 RCOOH + HgO + 2 Br2 

Deze vondst is nader onderzocht door Davis (8) voor wat betreft 

het effect van de aard van het metaaloxide, het oplosmiddel en 

het zuur op de mate van omzetting. Hun voornaamste bevindingen waren, 

dat 

a in hogerkokende oplosmiddelen zoals tetrachloorethaan en 

broombenzeen een goede, zij het geringere omzetting plaatsvond, 

b behalve rood kwikoxide ook de gele modificatie werkzaam i~; 

zilveroxide bleek zeer weinig actief te zijn, 

~ ook areencarbonzuren onder deze omstandigheden decarboxyleren, 

d de vorming van het organisch bromide achterblijft t.o.v. de 

co2-ontwikkeling. (laurinezuur bv. gaf 46 % undecylbromide en 

67% co2 ) 

Het mechanisme van de Hunsdieckerreactie is niet bekend. 

Speculatief kan men een mechanisme analoog aan de reactie van 

Hofmann en van Schmidt (A) of aan de jodoformreactie (B) opstellen. 



A 

B 
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~ Ö• ::::' Öt $ 
R-C:;::r - -:HBr4R-C ~ R-Q-C=9-- -CO~ R+ 

'ö -M I 'ölt\. 2 
RCOOM 

61 -~ 
" Br :_ --- ~ 

H = H of 11Hg O-H 
/OH '- I -A 

R- CH- COOH ----7 R-CHBr- C --~) RCHBr.LC-Qr-----+ 
2 ~0 ''V z 

Z = nucleofiel deeltje (Br- of BrO-?) 

De lichtgevoeligheid van de reactie past wèl in dit schema, de 

reactiviteit van zuren zonder ~-standig H-atoom niet. 

+ 

'0' 
11 c-z 
I 

101 
-e 

De rol van het HgO blijft duister, maar kan mogel~k gezocht worden 

in het genereren van Br+ ionen bv. 
Br Br ..13 HgO- 2-7 Br-Hg-OBr- 2-+ Bru- + + 

Br G> HgBr2 - 2~ HgBr4 + 

De reactie werd toegepast op laurinezuur en monoethylpimelaat. 

Verestering en verzeping 

De belangrijkste methode om carbonzure esters te bereiden is de 

direkte verestering van de vrije carbonzuren (alcoholyse van carbonzuren). 

Tengevolge van de geringe carbonylactiviteit reageren carbonzuren 

over het algemeen langzaam met alcoholen. Door protonen toe te 

voegen kan de verestering aanzienlijk versneld worden volgens: 

0 
9 /OH R'OH OH 

R-C~ ae / 
+ ) R-C t== ) R-C -OH ( 

............. OH 'oH l 
R!....O-H 

..90 0 e 
R-C:::::::"" + H2o R-C~ + HcfiJ 

"-oeH "-oR' 3 
RY 

Daar het een evenwichtareactie is, moet men het reactiewater uit 

het reactiemengsel verwijderen. Men kan dit op drie verschillende 

manieren doen nl. door 

a het reactiewater te binden aan een wateronttrekkend middel (H2so4 ), 

b azeotrope verestering met een geschikt verdunningsmiddel (tetra, 

benzeen) waarbjj het reactiewater als azeotroop uit het reactie

mengsel destilleert (waterafscheider), 

~ extractieve verestering. Hierbij wordt de gevormde ester door 

een oplosmiddel, waarin nagenoeg geen water oplost (tetra), 

selectief uit het reactiemedium verdreven. 

Laatstgenoemde methode is zeer geschikt voor de bereiding van methyl

esters, daar de azeotrope verestering met eenvoudige middelen niet 

lukt (methanol destilleert in het azeotroop in zulke hoeveelheden, 

dat geen fasescheiding in de waterafscheider optreedt). 

RB: 
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Zij werd toegepast voor alle in het onderzoek betrokken monocarbon-

zuren (6-broomcapronzuur, laurinezuur, 7-ketolaurinezuur, 12-methoxy

laurinezuur, 12-methoxy- 7-ketolaurinezuur en pimelinezuur). 

De pimelinezure halfester werd bereid volgens het schema 
Et OH ) 

+ 

B c 

Dit is op te vatten als een partiele omestering van dicarbonzure 

diester ofwel als een monoverestering van het dicarbonzuur (B), 

waarbij door de aanwezigheid van diester het evenwicht C geblokkeerd 

is. 

Verzepingen werden aanvankelijk uitgevoerd met waterige natronloog, 

later met methanolische kali; de laatste werkwijze is sneller (ester 

in homogene oplossing) en maakte bij de bereiding van 6-methoxy

capronzuur isolatie van de ester overbodig na de methoxylering volgens 

Mitter en Mukherjee._ G> 
?"t 101 -

~ui 1 ,..:::::01 <9. 
R-C~ t-- R-C -OMe t=( ==+) R-C ~ + -OMe 

'~e I 'oo OH 

h-ö' 
----#) R-C~ + 

'o'.o ' "''1;1 

Reductie met LiAlH4 

Voor de reductie van alkaancarbonzuren tot alkylalcoholen m.b.v. 

LiAlH4 is het wensel~k het zuur eerst te veresteren. LiAlH4 is een 

goed reductiemiddel, dat o.a. gebruikt kan worden voor de reductie 

van esters tot primaire alcoholen (2). Het is aanvaardbaar te 

veronderstellen, dat LiAlH4 in etherische oplossing voor het grootste 

gedeelte bestaat uit ionische aggregaten van geselvateerde Li-ionen 

en aluminohydride anionen (AlH4-). 

Het reactiemechanisme is als volgt 

0 
R-C~ 

'oR' 
.e e ~ . ~ L~ AlH4~ R-y-Oe Li. 

OR' 

voor te stellen: (16) 

H 
I 

AlH
3 
~ R- y -OA1~3Ll~ + 

OR' 

De eerste stap is de overdracht van een hydride ion in een bimole-

culaire nucleofiele verdringing, waarbij een alkoxide ion ontstaat, 

dat onmiddel~k coordineert met het neutrale AlH
3

• 

Me OH 
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Dit wordt gevolgd door opeenvolgende bimoleculaire reacties 

van dezelfde soort met 
H 

drie andere estermoleculen: 

R--? -OA19 H
3

Li@ 

OR' 

3 RCOOR" f -~-~-Al~if> OR' 
4 

Dit aleoholaat valt uiteen volgens: 

C ~- o] Al6tl!> 
[ OR" 

4 

+ 

Het ontstane aldehyde wordt op zijn beurt gereduceerd via precies 

hetzelfde mechanisme: 

+ 

3 RCOH 
) 

Dit aleoholaat wordt ontleed met water (of ethylacetaat), waarbij het 

primaire alcoho: ontstaat: 

+ + LiOH. 

Uit het reac~iemechanisme blijkt, dat wanneer de reactie niet 

geheel afloopt, aldehyde in het reactiemengsel achterblijft. Dit is 

dan ook vaak een nevenproduct bij deze reactie, dat, vooral wanneer 

het hogere aldehyden betreft, moeil~K van de overeenkomstige 

alcoholen te scheiden is. Het is daarom zaak, dat het LiAlH4, dat 

men gebruikt, niet is aangetast door sporen vocht. 



# 

- 28 -

IV. Resultaten. 

De gesynthetiseerde verbindingen zijn vervat in schema 3. De fysische 

constanten van de eigen preparaten zijn teaamen met de literatuur-,. 
waarden samengevat in de tabellen 2 (pag. ) en 4* (zie bijlage). 

Apart vermeld worden hier de volgende verbindingen, waarvan de met • 

gemerkte nog niet eerder beschreven zijn. 

zuiverheid kEtLdruk E;fiO sm:et :eK(25°) 
% methode -------

undecylbromide GC 99,9 90/0,2 1,457 

6-Br-capronzure Me-ester GC 100,0 64/0,1 1,463 

6-MeO-capronzure Me-ester GC 100,0 45/0,1 1,420 

6-MeO-capronzuur TCD 99,9 94/0,1 1,434 4,76 (H
2

0) 

• 2-(6!Me0-caproyl)cyclohexanon 121/0,05 1,493 

• 
• 
• 

• 

12-MeO- 7-ketolaurinezuur TCD 100,2 54,4 4,86 (H
2
0) 

11 Me-ester GC 96,0 152/0,5 1,448 

" semicarbazon 102,6 

7-ketolaurinezuur TCD 98,8 56,4 5,25** 

" Me-ester GC 100,0 117/0,2 1,441 

" semicarbazon - 144,6 

12-MeO-laurinezuur TCD 99,6 47,2 6,12"'** 
11 Me-ester GC 100,0 1,438 

Ook beoordeeld naar de fysische constanten steekt de zuiverheid 

van de eigen preparaten in vele gevallen gunstig af tegen die van 

anderen. Met name voor 7-ketolaurinezuur en zijn semicarbazon wijken 

de door HÜnig opgegeven smeltpunten vrij aanzienlijk af van de door 

Keskin gevonden waarden (zie tabel 2). Deze laatste worden door de 

eigen bevindingen volkomen bevestigd; HÜnigs preparaten zijn derhalve 

niet geheel zuiver geweest. 

Er zijn te weinig gegevens over te weinig hogere homologen bekend 

om tot uitspraken over constitutionele effecten op de fysische 

eigenschappen van vetzuren te kunnen komen. Als voorzichtige poging 

om hiervan een oppervlakkige indruk te verkrijgen, zijn in tabel 3 

enkele getalwaarden gegroepeerd • 
. .. 

"' 

** 

Hierin zijn tevens een aantal verwante stoffen, die in voortgezet 

onderzoek betrokken kunnen worden, o:pgenomen. 
*** 

in 33 % MeOH in 6o % MeOH 



Tabel 2. -------
Eigenschappen van verbindingen uit de [Ünigsynthes~. 

Bereid in Lab. v. 2-acylcyclohexanonen 7-ketozuur semicarbazon 7-keto- desoxyzuur zuur 
Org. Chem. 'l'HE 20 smeltpunt smeltpunt ~- smeltpunt 

·-----,_ a c y). kpt/druk nD LOC Keskin* LOC Keskin* LOC literatuur _,_", ____ 
Van Heel valeroyl 130/15 1, Lf-884 48,2- 1+9 131,5- 136-137 29-30 (K) * '* 

48,8 132,5 

Cla<'l.ssens 150/12 55,8~ 138,5-
56,5 139,5 

VAN ENGELEN CAPROYL 148/11 1,4880 55,7- 56,5 143,6- 138-139 43,8- 43-44 (K) 99/0,05 56,4 1l~l~ '7 44,5 

[Hünig 151/11 51,0- 1l~ 3' 5- 42-lt-3 J 
53,0 1l•4 '5 

6-METHOXY-121/0 05 53,6-
** VAN ENGELEN 1,4930 101 '1- 46,4- 45-46 (S)' (D) 

CAPROYL ' 54,4 102,6 47,2 
Ludercr heptanoyl 170/10 1,4908 62,8- 63 107,0- 108-110 41,3- 41-43 (K) 

63,4 110,0 41,6 

Vincent 106/10? 1,4916 64,4- !•1 '6-
64,9 42,1 

Hegger octanoyl 115/0,3 66,9- 67- 108-111 51+,0- 54 (K) 
67' I+ 68 54,5 

Huysmans nonanoyl 129/0,1 1,4831 72 114,8- 115-117 52-54 (K) 
155/1,5 116,2 

* nd H. Keskin, geciteerd in K.S. Harkley, Fatty Acids Vol 4, 2 ed., Interscience 1967, 

New York, pag. 251~8. (K) 

** (S): G. I. Samokhvalov ( 3·4); (D): L.Duhamel (10); W.Karrer (50). 



- 30 -
In deze tabel is het effect vreergegeven van de eindstandige groep R 

op het smeltpunt van zuren R(CH 11) 11 COOH. 
~~~!:~_2· 

~~ 
n = 10 n = 11 

L\T1 ..6T2 TR AT1 .OT2~ 
* H 30 (K) 0 -14 44 (E) 0 -1 

Br 51 (BM) +21 + 7 I 52 (HC) + 8 + 9 
HO 70 (HC) +40 +26 84 (K) +40 +41 

He 44 (E) +14 0 43 (K) - 1 0 

MeO 35 (B!vl) + 5 - 9 47 (E) + 3 - 4 

Et 43 (K) +13 - 1 54 (K) + 10 -11 

EtO - - - 40 (CR) - 4 - 3 
n-Pr 54 (K) +24 +10 54 (K) +10 +11 

In verband met het alterneringsverschijnsel, dat zich voordoet bij 

de smeltpunten in de reeks der verzadigde normale vetzuren, is het 

niet à priori duidelj;J'k, op welke wijze een zinnige vergelj;J1dng 

gemaakt dient te worden. Nen kan als referentiestof kiezen: 

~· het vetzuur met hetzelfde termnummer n; dit laat het effect 

L1 T1 = TR - TH van de substitutie van H door R zien 

}2_. het naasthogere vetzuur; dit geeft het effect van de 

substitutie van R door cn
3

.en wordt gerepresenteerd door 

~ T2 = TR - TMe" 

De meest plausibele manier om aan het gesu·bsti tueerde zuur een 

termnummer ~ toe te kennen bestaat in de herleiding van R tot 

een alkylgroep R op zodanige wijze, dat alle heteroatomen in R 
m 

vervangen gedacht zijn door CH c.q. CH2 c.q. CH
3 

groepen. Dan is 

~ = n + m, waarin m de som van het reëele en het fictieve aantal 

C-atomen is. 

Uit de suwniere gegevene blj;J'kt, dat zowel in de analoge reeks met 

even als in die met oneven termnummer het effect van een alkoxygroep 

geringer is dan dat van de corresponderende alkylgroep. 

* (K) W.Karrer zie voorgaande pagina 

(BM) R.E.Bowman, R.G.Mason (43) 

(HC) P.Hauser, F.Chuit (44) 

(E) G.H.M van Engelen 

(CR) J.Colonge, H.Robert (5) 
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;ê_. Procedures. 

Reacties. 

Rendement % 

Verestering pimelinezuur 
E 

75 

Bereiding pimelinezure halfester 50 

Cristol Firth reacties 40/65 

Methylering 1,6-hexaandiol 25 

Oxidatie 6-methoxyhe:x:anol 10 
** 

6-Broomcapronester vlg. BBP 85 

** 
6-Hethoxycapronester vlg. MM 80 

Verzeping capronester 90 

Bereiding zuurchloride 

Bereiding enamine 

Acylering enamine 

Ringopening 

Reductie (Wolff Kishner) 

Zuiveringen. 

90 

75 

73 

65 

75 

Lit. 
90 

60 

80 

70 

85 

90 

90 

90 

80 

85 

77 

75 

Schaal in 
E* E*mol. 
-m.ax ~ax 

0,4 4,0 

0,2 0,4 

0,8 1,5 

0,3 1,0 

2,5 2,5 

2,0 2,0 

2,0 4,0 

2,3 5,0 

3,0 3,0 

2,0 2,0 

1,3 1,5 

0,2 0,4 

Bjjzonderheden. 

halfester verontreini~ 
met diester 

goede menging van HgO 
is schaalbeperkende fa, 
weinig selectief, geef· 
onzuiver product. 
rekening houden met de 
oplosbaarheid van het ~ 

veel (N~4 > 2so4 nodig b: 
extract~es. 

~énstapsprocedure 
zonder isolering van d1 
ester goed mogel~k. 

nauwkeurige temp.regel: 
b~ hydrolyse noodzakeli 
groot warmteeffect bij 
bijgieten diketon. 
schuimvorming door N2-
ontwil'J.celing. 

De pimelinezure halfester is door gefractionneerde destillatie 

onder verminderde druk niet te bevrijden van diester. 

* 

** 

E 

Het bij de acylering volgens HÜnig verkregen diketen bevat een 

vast bijproduct, dat bij de destillatie mee overkwam. Deze stof 

is gemakkel~K door filtreren te verwijderen. 

Bij de bereiding van ketozuren moet men voordat men verder 

aanzuurt, de waterige fase bij een pH 8 met petroleumether extraheren. 

Het 12-met~oxy- 7-ketolaurinezuur is slecht oplosbaar in petro

leumether (110-140); bij herkristallisatie scheidt een gedeelte 

van het zuur zich als een olie af. 

ma x = uitgevoerd op grootst toegepaste schaal, 

E tax = uitvoering op naar schatting grootst toepasbare schaal. 

G.Bosworth Brown en C.W.H.Partridge (1); (~~) P.C.Mitter (26). (BBP) 
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De 7-ketozuren z~n eventueel te zuiveren via de corresponderende 

methylesters. Deze stoffen z~n goed te destilleren onder verminderde 

druk. 

Voor het 12-methoxylaurinezuur is geen geschikt oplosmiddel 

gevonden om deze stof in om te kristalliseren. De stof is 

te zuiveren door vacuum destillatie; een andere mogel~Kheid 

voor zuivering loopt via de methylester. 

De volgens Cristol Firth bereide bromiden bevatten i.h.a. 

nog enkele procenten van een onbekend b~product, dat door 

gefractioneerde destillatie niet te verwijderen is. D.m.v. 

preparatieve gaschromatografie is het gelukt het undecylbromide 

hiervan te bevrijden. 

Het door reductie van methyllauraat met LiAlH4 verkregen 

laurylalcohol is verontreinigd met een stof (aldehyde?), die door 

vacuumdestillatie niet te verw~deren is. De dodecanol van 

Fluka bevat dezelfde verontreiniging. 

1. Het kan van nut z~n na te gaan of de methylering van «,~diolen 

in de smelt van het diol en metallisch Na volgens Noyes (27) een 

goede opbrengst aan monomethylether geeft. Dit is niet geprobeerd, 

bij succes zouden een groot aantal alkoxycarbonzuren toegankel~K 

z~n, dit in tegenstelling ~et de methode van Bosworth Brown en 

Partridge (·J), die slechts een klein aantal verschillende carbonzuren 

geeft. 

2. Er moet eens nagegaan worden of de ringopening bij de synthese 

van HÜnig ook uit te voeren is met MeONa in MeOH. In dit geval 

verkrijgt men de methylester van het 7-ketozuur, die door vacuum

destillatie te zuiveren en door gaschromatografie te analyseren is. 

Het zuivere ketozuur is dan door verzeping van de ester met 

methanolische loog te verkrijgen zonder dat zich problemen voordoen 

bij het danoverbodige omkristalliseren. 

3. De reductie van methyllauraat volgens Adkins (45) zal waarschijnl~k 

in betere opbrengst verlopen dan met LiAlH4. De methode is nl. 

geschikter voor grotere hoeveelheden. 

4. Daar de Wolff Kishner reductie bij de HÜnig synthese niet op 

grote schaal is uit te voeren, moet er naar een alternatief gezocht 

worden. 
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!· Beschrijving van de experimenten. 

A. 

1· Grond- en hulpstoffen 

grondstof herkomst kwaliteit 

morfoline Fluka purum* 

cyclohexanon Fluka purum 

6-Brcapronzuur Fluka purum 

n-capronzuur Fluka purissimum* 

!:.-caprolacton Fluka pururn 

pimelinezuur Fluka purum 

diethylpimelaat Fluka purissimum 

la urinezuur Fluka purissimum 

1~6-hexaandiol Fluka purum 

------------
hulpstof herkomst kwaliteit 

gec. HBr Fluka pururn 

natrium He rek 

dimethylsulfaat Me rek 

KMno4 Me rek 

thionylchloride B.D.H. 

broom Brocades 

kwikoxide Me rek 

N
2

H4.H20 Fluka purum 

LiA1H4 Me rek 

triethylamine Fluka purissimum 

benzeen Brocades 

tolueen 
Riedel 
de Haen 

chloroform Brocades 

tetra Brocades 

dioxan Me rek purissimum 

• 
Specificatie kwaliteit volgens fabrikant: 

Fluka pururn minimaal 98 % 
Fluka purissi:mum minimaal 99,5 % 
Me rek purissimum minimaal 99,5 % 

SM/GC 

GC 690605/E68 

SM 681022/E31 

SM 681025/E33 

GC 680828/E23 

SM 680911/E26 

SM 681025/E32 

voorbehandeling 

voorgedestilleeè 

verdund tot 82 ~ 

voorgedestilleel 
yaJ1 yast NaOH 
gedroogd met Na 

alcoholvrjj gewa~: 
sen en gedroogd 
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hulpstof herkomst kwaliteit voorbehandeling 

diethyleenglycol Fluka purum 

triethanolamine Fluka purum 

diethylether Brocades gedroogd met Na 

di-n-butylether Fluka purissimum 

methanol Brocades 

ethanol Spiritus 
fabriek 

In de beschrjj,ring van de experimenten, zullen herkomst en 

eventueel kwaliteit van de grondstoffen als volgt worden aangeduid: 

Fluka purum 

Fluka purissimum 

l'-1erck 

eigen preparaat 

Fr 

Fs 

M 

E/experiment nummer 
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R· Analysetechnieken 

Voor de karakterisering en zuiverheidscantrele van tussen- en 

eindprodukten werden de volgende instrumentele methoden gebezigd. 

~· Smelttrajecten (SM) werden gemeten m.b.v. een Mettler FP 1 

voorzien van recorder als registreerinrichting. Bij alle 

metingen werd een verwarmingstern.po van Ot2°/min en een 

papiersnell::.eid van 12 inch/uur toegepast. 

b. Elementa~alyses (EA) werden verricht door P.L.M. van den 
11 

Bosc!1 m.b.v. de F & N scientific 185 "CHN - analyzer van 

Hewlett Packard. Elke bepaling werd in duplo uitgevoerd. 

g". Gaschromé.togrammen (GC) werden opgenomen door G.J. Bezemer, 

gebruikmake,nd van 

Perkin Elmer F' 11 

Becker Type 203 2-E 

Hupe APG / 402 

.!!· -~R:;:!~~-

!t• 

Het ultravioletspectrum (UV) van 6-methoxycaproylcyclohexanon 

:in methanol werd opgenomen door mej. H.J. Elissen m.b.v. 

Cary Racerding Spectrofotometer model 14 serie 233. 
Infrarood3pectra (IR) van dit diketen in tetra werden 

opgenor~en door Drs. C. Kooistra m4 b.v. een gemodificeerde 

Perkin Elmer 237. 

Kernspinresonantiespectra (NNR) werden opgenomen door 

Dr. J.K. Bosscher m.b.v. Varian A 60 A. 

Titraties 

De titrimetrische bepalingen (TD) van de carboxyl- en 

en carbonylgroep werden manuaal verricht door mej. M.J. Elissen. 

De conductometrische titratie (TCD) der zuren m.b.v. 

(n-Bu)
1
+N+OH- in methanol werden uitgevoerd door mej. R. van 

der Hoeve m.b.v. Metrohmapparatuur. ( Konduktoskop E 365 B, 

Potentiograph E 436, Dosimat E 436 E ) 

De potenticmetrische titraties (TP) van de zuren in 

wateri,ge oplossing met NaOH werden uitgevoerd door 

Ir. W.:L. Landa m.b.v. Radiometer apparatuur ( Titrator TTT 1, 

Titrigraph SBR 2, Doseereenheid ABU, Ti tratien assembly TTA 3.) 
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Hieruit werden als volgt pK - waarden berekend: 

K l H+. z-P = - og 
~-H~Z---

log ___ x~--
1 - x 

x = neutralisatiegraad = v/v a 

de pK-waarden der zuren zijn minstens berekend voor 

x = 0,6; x = 0,5; x = 0,4. 

Alle fysicogrammen zijn ter identificatie voorzien van een 

codenummer, bestaande uit: 

herkenningslettere datum/initiaal - volgnummer, bv. 

AV 690625/E1 

afstudeerverslag /van Engelen - fysicogram 1 

Zij zijn niet in extenso in dit verslag opgenomen, doch gedeponeerd 

bij het laboratorium voor organische chemie der THE. 
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Synthese van kort zuur. 
----------------------

1· 6-methoxyhexanol volgens Noyes (27). 

* a g (A mol) hexaandiol-1,6 {Fr) en b g {B mol) NaOH werden 

opgelost in een mengsel van v ml water en w ml dioxan. De oplossing 

werd verwarmd tot 80° en b~ deze temperatuur werd onder roeren c g 

(C mol) dimethylsulfaat (F) toegedruppeld. Het reactiemengsel werd t uur 

onder terugvloeikoeling gekookt. 

Het afgekoeld reactiemengsel werd viermaal met ether geextraheerd. 

De etherische extracten werden gezamenl~K gewassen met water, totdat 

z~ een pii 5-6 hadden en gedroogd op Mgso4 • De ether werd afgedestilleerd 

en het residu gedestilleerd onder verminderde druk. 

Resultaten. tabel 1 -------
A È. B c t '1.% 0 ...a_D/ToC a V w c kpt c 

23,6 0,2 9 0,25 100 100 25,2 0,2 5 20 60/0,02 mm 1,4320/20 

23,6 0,2 9 0,25 55 55 25,2 0,2 24 35 63/0,03 mm 1,4320/20 

23,6 0,2 9 0,25 25,2 0,2 24 18 63/0,03 mm 1 ,4312/21 
* 23,6 0,2 28 0,25 25,2 0,2 5 9 106/13 mm 1,4312/21 

94,4 o,8 40 1 ,oo 200 200 101 0,8 18 18 61/0,02 mm 1,4322/20 

94,4 0,8 40 1 ,oo 200 200 126 1,0 54 24 69/0,10 mm 1,4327/19 

---------------------------
* B~ experiment L~ werd in plaats van NaOH kaliumcarbonaat als base gebruikt. 

~· 6-methoxycapronzuur door oxidatie volgens KrÖper (23). 

a g (A mol) 6-methoxyhexanol (E) werd gemengd met een oplossing van 

b g (B mol) NaOH in v ml water. Aan de dispersie werd b~ een temperatuur 

van 60° onder hevig roeren een oplossing van c g (C mol) KMno4 (M) in 

w ml water toegedruppeld. 

Na het reactiemengsel nog 2 uur b~ 60° geroerd te hebben, werd 

afgekoeld en het bruinsteen afgezogen. Het filtraat werd tot ongeveer 
* z ml ingedampt en aangezuurd met 4 N zoutzuur. Het 6-methoxycapronzuur 

werd uit de waterfase geextraheerd met ether, de etherische extracten 

gewassen met water en gedroogd met Mgso4 • De ether werd afgedestilleerd 

en het residu gedestilleerd onder verminderde druk. 
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tabel 2 -------

* __!!.D/ToC hetkomst a A b B V c c w z n_% 
UJ. gangsstof -

B.1. 2 12 0,09 2,0 0,05 20 18,8 o, 12 400 50 8 1,4325/23 

B.1.5-6 44 0,33 7,5 o, 19 100 69' 1 0,44 1400 300 12 

--------------------------
• De lage opbrengsten waren een gevolg van het onvoldoende indampen 

van de waterfase. Later, b~ de experimenten beschreven onder B 5, zou 

bl~ken, dat 6-methoxycapronzuur redel~k goed in water oplost. Het 

is daarom gewenst de waterfase verder in te dampen en te verzadigen 

met keukenzout. 

2· 6-methoxycapronzuur volgens Fuson (11). 

Aan een oplossing van 4,6 g (0,2 mol) natrium in 50 ml absolute 

methanol werd, terw~l de oplossing zacht bleef koken, een oplossing 

van 19,5 g (0,1 mol) 6-broomcapronzuur (Fr) in 20 ml abs. methanol 

toegevoegd. Het mengsel werd 12 uur onder terugvloeikoeling gekookt. 

De methanol we:!:'d hierna afgedestilleerd in een filmverdamper en het 

residu opgelost i~ 15 ml water. De waterige oplossing werd aangezuurd 

met 30 ml gec. HCl (d=1,18). De op het water dr~vende organische 

laag werd afgesch·~iden en de waterlaag,' na verzadigd te zjjn met Na2so4 , 

geextraheerd met ether. 

De organische laag en etherische extracten werden gedroogd met 

Mgso4 , de ether afgedestilleerd en het residu werd onder verminderde 

druk gedestilleerd. Verkregen werd 9,5 g (65 mmol); = 65 %, (lit. 74 %) 

6-methoxycapronzu~r met kpt0 , 01 = 82°; nD
21 = 1,4337; GC 680918/E29 

~· 6-broomcapronzure methylester volgens Bosworth Brown en Partridge (1). 

v ml gec. zwavelzuur werd voorzichtig onder roeren toegedruppeld 

aan w ml 48% HBr. Aan dit mengsel werd a g (A mol) ~-caprolacton (Fr) 

eveneens onder roeren toegevoegd, terwijl door koelen gezorgd werd 
0 dat de temperatuur van het mengsel 20 bleef. 

Het reactiemengsel werd, na drie uur b~ kamertemperatuur te hebben 

gestaan, verwarmd tot 95° en 14 uur op deze temperatuur gehouden.· 

Al zeer snel begon het gevormde 6-broomcapronzuur zich op de waterlaag 

als een aparte fase af te scheiden. De organische laag werd na afkoelen 

afgescheiden en opgelost in ether. De waterlaag werd in z ml water 

gegoten, verzadigd met ammoniumsulfaat en viermaal geextraheerd met 

ether. De etherfracties werden driemaal gewassen met verzadigde 

ammoniumsulfaat-o:;>lossing en gedroogd met Mgso
4

• De ether werd 

afgedestilleerd i~ een filmv~rdamper. 
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Het residu werd met t ml methanol, ij ml tetra en x ml gec. 

zwavelzuur 14 uur onder terugvloeikoeling gekookt. Er ontstonden 

twee lagen, waarvan de bovenste het reactiewater bevatte. Het 

reactiemengsel werd afgekoeld. Nadat de waterfase was afgescheiden, 

werd de organische laag achtereenvolgens gewassen met water, 

bicarbonaat oplossing en weer water. Het mengsel werd gedroogd met 

l-1gso4 , de tetra af gedestilleerd en het residu gedestilleerd onder 

verminderde druk. 

Resultaten. ~::~=!_2 
V w a A z t 11 x ~ kpt oe .l!nLToC GC nr 

26 110 22 0,2 0,2 25 62 1,0 75 64/0,1 mm 1,4622/22 681218/E38 

162 685 142 1,25 1 160 400 6,5 76 69/0,12 mm 1,4631/21 690109/E41 

162 685 142 1,25 1 160 400 6,5 84 52/0,03 mm 1 ,4629/21 690205/E43 

324 1370 284 2,50 2 320 800 13 85 58/0,06 mm 1,4630/20 

---------------------

2· 6-methoxycapronzuur volgens Mitter en Mukherjee (26). 

In een kolf var.. v: 1 inhoud, die voor.zien was van een terugvloeikoeler, 

werd w ml absolute methanol gebracht. Door de koeler werd a g (A mol) 

natrium zo snel toegevoegd, dat de methanol zacht bleef koken. Toen 

het natrium volledig was opgelost, werd b g (B mol) 6-broomcapronzure 

methylester (E) druppelgewijs onder krachtig roeren bij een temperatuur 

van - 15° ( ijs-zout bad ) toegevoegd. Het reactiemengsel werd gedurende 

de nacht in een ijskast bij - 20° bewaard en vervolgens 15 uur onder 

terugvloeikoeling en krachtig roeren gekookt. 

Het mengsel werd hierna verdund met water, geextraheerd met ether 

en de etherische oplossingen gewassen met water en gedroogd op Mgso4 • 

Het oplosmiddel werd afgedestilleerd en het residu gedestilleerd 

onder verminderde druk. Opbrengst ~ %. 
I 

De geisoleerde 6-methoxycapronzure methylester werd nu in methanolische 

KOH verzeept. c g (C mol) ester werd hiervoor 8 uur onder terugvloei-
* koeling gekookt in een oplossing van d g (D mol) KOH in z ml methanol • 

De methanol werd verwijderd in een filmverdamper en het residu 

opgelost in ij ml water. De waterfase werd aangezuurd met x ml 4 N 

zoutzuur. Het zuu~ scheidde zich van de waterlaag en werd afgescheiden. 
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"'"' De waterlaag werd driemaal geextraheerd met ether. De etherische 

extracten en de organische laag werden gezamenlijk gewassen met 
*"' water tot een pH 4-5 en gedroogd op Mgso4• De ether werd afgedestilleerd 

en het residu gedestilleerd onder verminderde druk. Opbrengst ~~%. 

Bij latere experj~enten werd de isolatie van de methoxy-methylester 

achterwege gelaten. Na een gaschromatografische test op de afwezigheid 

van uitgangsstof en nevenproducten werd onmiddelijk verzeept. Hiertoe 

werd aan het afgekoelde reactiemengsel e g (E mol) KOH in t ml 
* methanol toegevoegd en het neergeslagen NaBr afgefiltreerd. 

Het mengsel werd 8 uur gekookt onder terugvloeikoeling en opgewerkt 

zoals hiervoor beschreven. 

* Het bleek. dat een weinig water toegevoegd aan de methanol, het 

oplossen van het kaliumhydroxide aanzienlijk vergemakkel~Kte. 

** Bij het laatste experiment ( zie resultaten ) bleek, dat het rendement 

aanzienlijk toenam, wanneer men de waterfase en het waswater, alvorens 

er geextraheerd resp. gewassen· werd, verzadigde met keukenzout. 

Resultaten. tabel 4 -------
herkomst V w a A b B tz,% k:et 

0
e ....!!D/Toe GC nr. 

uitgangsstof 

e.1.8 t 160 6,8 0,29 Go 0,29 80 60/2,5 mm 1,4175/25 680917E28 

e.1.9 t 200 8,3 0,36 76 0,36 80 61/2,6 mm 1,4192/23 681218/E39 

B.4.2 2 520 21,G 0,94 19G 0,94 79 45/0,1 mm 1,4205/20 690121/E42 

B.4.2 i 80 3,4 o, 15 30 o, 15 

B.4.3 2 550 23,8 1,02 21G 1,02 

B.4.4 4 1050 47,1 2,07 432 2,07 

* oe _Q,D/T_oe .2. e d D ~ !. E ~ 1j ~ "#]!!% kpt ..::.. 

35 0,2 14 0,25 90 (H20) Go Go 87 1,4345/19 

1G3 1 '0 72 1,27 1020 Goo 350 80 83/0,03 mm 1,4348/20 

10 o, 17 G4 50 40 67 1,4340/20 

72 1,29 500 300 300 64 86/0,04 mm 1,4342/21 

144 2,60 1000 500 500 84 92/0,08 mm 1,4345/20 

* Bij experiment 1 en 3 is 'lz:~. berekend op e; bij experiment 4,5 en 6 is '?2. 
berekend op B. 

-----------------------------
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6-methoxycapronzure methylester ( B.5.3 ). 

% c 
% H 

gevonden 

60,56 - 60,68 

10,41 - 10,36 

6-methoxycapronzuur. 

Exp. gevonden 

B.3 % c 57,64 - 57,76 

% H 9,87 - 10,02 

B.5.5 ~& C 58,22 

% H 10,41 

B.5.6 % C 57,51 
% H 9,62 

Titraties. 

TCD 690523/E60. 

Exp. mol. gew. 

B.5.6 146,189 

B.5.6 

TP 690512/E69. 

- 58,00 

- 10,39 

- 57,29 
- 9,85 

afgewogen 
hoeveelheid 

54,50 mg 

68,55 mg 

berekend 

59,97 
10,07 

berekend 

57,51 

9,65 

titer aantal 

o, 1006 3,70 
0,1006 4,66 

ml. 

B.5.6 pK = 4,76 (25°, water); gemiddèlde van 6 metingen. 

percentage % 

99,8 
100,0 
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Q.. 

1. methylesters volgens de extractieve veresteringmethode (29). 

a g (A mol) carbonzuur werd met t ml methanol, v ml tetra en 

w m1 gec. zwavelzuur 10 uur onder terugvloeikoeling gekookt. Er 

ontstonden twee lagen, waarvan de bovenste, die het reactiewater 

bevatte, na afkoeling werd afgescheiden. 

De organische fase werd achtereenvolgens gewassen met water, 

bicarbonaat oplossing en weer water, gedroogd met Mgso4 en de tetra 

werd afgedestilleerd. De ruwe ester werd door destillatie onder 

verminderde druk gezuiverd. 

Resultaten. tabel 5 -------
Exp. herkomst a A t V w GC nr. 

uitgangsstof 

methyllauraat 

1 

2 

3 

Fr 

Fr 

Fs 

10 0,05 6 15 0,25 85 

100 0,5 60 150 2,5 90 

100 0,5 60 150 2,5 84 

methyl 12-methoxylauraat 

4 E.4.5 18 0,08 10 25 0,4 80 

methyl 7-ketolauraat 

5 5 0,02 5 7 0,15 50 

methyl 12-methoxy- 7-ketolauraat 

1~ 3 0,05 6 

7 

E.3.4 

E.3.5 

2,5 0,01 

9,8 0,04 6 15 0,25 70 

methyl 6-broomcaproaat 

8 

9 

Fr 

Fr 

dimethylpimelaat 

10 Fr 

97 0,5 

82 0.,4 

60 150 2,5 

50 125 2,1 

64 0,4 120 150 2,5 

90 

87 

50 

96/0,2 mm 

89/0,1 mm 

134/14 mm 

117/0,2 mm 

152/0,5 mm 

68/0,2 mm 

60/0,1 mm 

127/14 mm 

1,4319/20 680528/E13 

1,4309/22 680905/E25 

1,4310/20 680927/E34 

1,4380/20 690418/E4~ 

1,4405/23 ~8v827/E19 

1,4479/20 690418/E46 

1,4479/19 

1,4632/20 680828/E21 

1,4630/20 

1,4310/21 680827/E18 
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~· diethylpimelaat volgens Vogel (3~). 

Een mengsel van 80 g (0,5 mol) pimelinezuur (Fr), 92,5 ml absolute 

ethanol, 188 ml gedroogde benzeen en 18,2 ml gec. zwavelzuur werd 

5 uur onder terugvloeikoeling gekookt. Hierna werd het mengsel 

afgekoeld en in overmaat water gegoten. De organische laag werd 

afgescheiden en de waterfase enkele malen met ether geextraheerd. 

De etherische extracten en de organische laag \'le.rden gezamenlj,J"k 

enkele malen gewassen met achtereenvolgens bicarbonaat oplossing en 

water en vervolgens gedroogd op Hgso4• De ether en benzeen werden 

afgedP3tilleerd in een filmverdamper en het residu gedestilleerd 

on~er verminderde druk. Verkregen werd 80 g (0,37 mol); )1 = 75 %, 
21 

lit. 90% diethylpimelaat met kpt. 139/14 mm; nD = 1,4300; GC 680528/E8. 

2· monoeth;y:lpimelaat volgens Swamm <37). 

In een tweehalskolf met terugvloeikoeler werd een mengsel van 

48 g (0,4 mol) pimelinezuur (Fr), 37,8 g (0,18 mol) diethylpimelaat(C.2), 

15 ml di-n-butylether en 9 ml gec. HCl (d = 1,18) gebracht. 

Het reactiemengse: werd verwarmd tot een temperatuur ven 160°, waarbij 

het homogeen werdR De temperatuur werd vervolgens verlaagd tot 

120 - 130° en 18 ml (0,25 mol) 95 % ethanol werd door de koeler aan 

de oplossing toeg(~voegd. Het mengsel werd 2 uur onder terugvloeikoeling 

gekookt, waarna nog 6 ml 95 % ethanol werd toegevoegd. Er werd nu 

nogmaals twee uur onder terugvloeikoeling gekookt. 

Het reactiemengsel werd gefractioneerd gedestilleerd onder verminderde 

druk. De eerste fractie bestond uit ethanol, water en di-n-butylether. 

De tweede was hoofdzakelj,Jk diethylpimelaat. Het ethylwaterstofpimelaat 

werd verzameld bij een temperatuur van 124° en een druk van 0,05 mm. 

Opnieuw fractioneren van voor- en naloop leverde nog wat monoethyl-

ester op. Opbrengst 36 g ( 50 %, lit. 60 %) monoethylpimelaat met 

nD20 = 1,4401 (lit. nD
21 = 1,4388); GC 680528/E9. 

Element analyse. ---------------. 
methyllauraat ( C.1.1.). 

% c 
% H 

gevonden 

73,50 - 73,69 

12,54 - 12,54 

diethylpimelaat. 

% c 61,01 - 61,20 

9,66 9,8n 

berekend 

72,84 

12,23 

61,09 

9,32 
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Diverse reacties. 

1· Oxidatie van cyclohexanon volgens Robinson en Smith (33). 

100 g (0,33 mol) Kaliumpersulfaat werd onder roeren in kleine 

porties toegevoegd aan een mengsel van 142 ml gec. zwavelzuur en 

48 ml water, dat beneden een temperatuur van 15° werd gehouden; vervolgens 

werd 200 ml ~6 % alcohol eveneens beneden 15° toegedruppeld. 
0 Nadat de temperatuur van het mengsel op 10 was gebracht, werd 

19 g (0,19 mol) cyelohexanon binnen 1 uur toegevoegd. !Iet koelend water

bad werd na 15 minuten verw:ijderd en het mengsel nog 1 uur geroerd; 

de temperatuur van het mengsel was uiteindel1jk 15°. Het reactiemengsel 

werd in 1 l water é;egoten, gefiltreerd, verzadigd met e.TIL'l'\oniur!lsulfaat 

en geextraheerd met ether. De etherische extracten werden gedroogd 

met Mgso4 en de et~er afgedestilleerd. 

Het residu werd b:ij een temperatuur van 20° verm.engd met 109 ml 

48 % HBr en 26 ml e:ec. zwavelzuur, en op dezelfde manier als onder 

B.4 werd 29 g ruw E-broomcapronzuur verkregen. 

Het ruwe zuur werd veresterd door het met 65,5 ml absolute alcohol 

en 1,65 ml gec. zwavelzuur 10 uur onder terugvloeikoeling te koken. 

De alcohol werd afgedetilleerd in een filmverdamper en het residu 

in 150 ml ether opgenomen. De oplossing werd gewassen met carbonaat

oplossing en •t:ater, en gedroogd met I'-1gSo4 • De ether werd afgedestilleerd 

en het residu gedestilleerd onder verminderde druk. Verkregen werd 

27,5 g; lz = 6(JJ6,. (lit. 55 %) 6-broomcapro~zure ethylester met 

kpt
9 

= 110- 112 (lit. 120- 125/14 rrt.\n); nD
20 

= ï,4562 (lit. 1,!~566/21). 

~- Hunsdieckerreacties volgens Cristol & Firth (7). 

* a g (A mol) broom in v ml gedroogde tetra werd langze.a'!l toegedruppeld 

aan een goed geroerd mengsel van b g (B mol) carbonzuur (Fr/Fs resp. E) 

en c g (C mol) kwik<:)xide in vt ml gedroogde tetra. Het reactiemengsel 

bevond zich in een kolf, die bedekt was met zwart plastic, om licht 

buiten te sluiten. Het broom gaf onm.iddel:ijk een heftige reactie, waarb:ij 

duidel:ijk zichtbaar 1~as (co2 ) ontweek. Er werd, nadat alles was 

toegevoegd, nog 1 uur onder terugvloeikoeling gekookt. 

* De broomoplossing moet zeer langzaam worden toegevoegd, daar b:ij 

snel toedruppelen de opbrengst aanmerkel:i,.ik daalt. 
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Het mengsel werd vervolgens afgekoeld en de vaste kwikzouten 

afgefiltreerd. Het filtraat werd achtereenvolgens gewassen met 

water*"', 5% natronloog en weer water, en gedroogd met Hgso4 • 

De tetra werd afgedestilleerd en het residu gedestilleerd onder 

verminderde druk.*** 

Resultaten. tabel 6 

Exp. herkomst a A v ~ B c c w 
uitgangsstof 

Ethylester van 6-broomcapronzuur 

1 E.C.3 

lit. 

16 0,1 50 19 0,1 22 o, 1 150 40 94/0,2 mm 1,4560/20 

1,4566/21 

Undecylbromide 

2 Fr 

3 Fr 

lit. 

** 

16 

32 

o, 1 50 

0,2 70 

20 o, 1 22 o, 1 150 65 90/0,2 mm 1,4568/20 

40 0,2 44 0,2 250 65 61/0,03mm 1,4570/20 

1,4581/20 

--------------------
Indien het filtraat direct met 5 % loog gewassen wordt, zoals 

Davis (8) voorschrijft, heeft men veel last van vaste stof, die zi~~ 

afscheidt. Door het filtraat eerst te behandelen'met water, wo~dt 

dit voorkomen. 

*** 
De verkregen produkten bleken onzuiver te zijn. GC 68o~:d/E12 -

GC 690320/E45. De onzuiverheden waren door preparat~~fe gaschromatografie 

te verv~deren. Hierdoor daalde het rendement van 65 % tot 40 %. 
Zie voor gaschromatogrammen vóór en ná de scheiding GC 690507/E65. 

2· Reduktie met LiAlH4. (2) 

Een suspensie van a g (A mol) LiAlH4 (M) in v ml droge ether 

werd in een kolf gebracht. Er werd aan deze suspensie b g (B mol) 

methyllauraat (E) zo snel toegedruppeld, dat het reactiemengsel zacht 

onder terugvloeikoeling bleef koken. Tenslotte ~erd nog twee uur op 

een waterbad onder terugvloeikoeling en roeren gekookt, ter~l goed 

geroerd werd. Er deden zich hier moeil~kheden voor, doordat het 

mengsel een vaste massa werd. 

Voorzichtig werd nu onder roeren en koelen water toegedruppeld. 

Het mengsel werd daarna in ijswater opgenomen en er werd t ml 1 N 

zwavelzuur aan toegevoegd. De waterlaag werd, na afscheiding van de 

etherfase, tweemaal geextraheerd met ether. 
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De etherische oplossingen werden gezamenlijk gedroogd met Mgso4 • 

De ether werd afgedestilleerd en het residu gefractionneerd 

gedestilleerd onder verminderde druk. De dodecylalcohol was 

verontreinigd*. 

Resultaten. ~~~~!_Z 

herkomst a A V b B t ~ kpt °C GC nr. 
uitgangsstof 

C.1.2 9,5 0,25 300 96,5 0,45 500 82 140/13 mm 680924/E30 

C.1.3 2,5 0,06 200 21,4 0,10 120 95/0,1 mm 681029/E35 

139/12 mm 

Alhoewel geen identificatie is uitgevoerd, is de alcohol vermoedelijk 

verontreinigd met lauraldehyde. Dit wordt geconcludeerd uit: 

a het reactiemechanisme 

b de fysische eigenschappen; de verontreiniging bezit nagenoeg 

hetzelfde smelt- en kookpunt als dodecylalcohol. 

Er zijn echter geen pogingen ondernomen om de alcohol in zuivere 

toestand te verkrij,gen. In aanmerking komen de volgende zuiverings

methoden: 

a preparatieve gaschromatografie; dit kan echter praktische 
11 

bezwaren geven i.v.m. het 11 hoge smeltpunt van beide. 

h omzetting van het alcohol in een ester bv. laurylacetaat, 

gevolgd door destillatie en verzeping van de verkregen 

zuivere este:r. 

i· Caproylchloriden volgens Vogel resp.Prelog (38) resp. (31). 

In een tweehalskolf met terugvloeikoeler, CaC12-buisjes en 

druppeltrechter werd a g (A mol) gedestilleerd thionylchloride 

gebracht. Bij een temperatuur van 95° werd in de loop van t uur 

b g (B mol) carbonzuur (Fs) resp. (E) toegedruppeld. Het reactiemengsel 

werd vervolgens nog 4 uur op 95° gehouden en tenslotte gefractionneerd 

gedestilleerd; het n-caproylchloride onder normale druk, het 

6-methoxycaproylchloride onder verminderde druk. 
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Resultaten. tabel 8 -------
Exp. herkomst a A t b B ~ kpt oe J.n/ToC -uitgangsstof 

n-canrollchloride 

1 Fs 36 0,30 i 29 0,25 6o 151 - 152 1,4255/22 

2 Fs 43 0,36 ! 34 0,29 89 151 - 152 1,4260/20 

3 Fs 151 1,20 2,5 117 1,00 89 151 - 152 1,4261/20 

4 Fs 162 1,45 2,5 140 1,20 90 151 - 152 1,4260/20 

lit. 151 - 152 1,4264/20 

6-methoxlcaprollchloride 

5 B.5.3 - 5 135 0,90 2,0 132 0,90 92 86/12 mm 1,4397/19 
6 B.5.6 336 2,80 3,0 329 2,25 92 86/12 mm 1 ,4388/21 

----------------------
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1· 1-morfolinoeyclohexeen volgens HÜnig (19a), (19h). 

Een oplossing van a g (A mol) cyclohexanon (Fr), b g (B mol) 

morfoline (Fr) en c g p-tolueensulfonzuur in v ml tolueen werd in 

een kolf, waaraan een waterafscheider onder een terugvloeikoeler 

was bevestigd, onder terugvloeikoeling gekookt. Er trad onmiddellijk 

waterafscheidine; op, die na ongeveer 6 uur nagenoeg ophield. 

Tolueen werd vervolgens afgedestilleerd in een filmverdamper en 

het residu gedestilleerd onder verminderde druk. 

Resultaten. ~::~~~-2 

a A b B c V -rz% kpt °C ....!ln/ToC 

25 0,25 26 0,3 0,25 50 63 119/10 mm 1,5120/-25 

147 1,5 157 'I , 8 1,50 300 75 94 I 3 mm 1,5120/25 

147 1,5 157 '1 '8 1,50 300 72 60/0,01 mm 1,5122/25 

294 3,0 314 :? '6 3,00 6oo 75 78/0,2 mm 1,5139/20 

80 120/10 mm 1,5122/25 

----------------------

~· 2-acylcyclohexanon volgens HÜnig (19b), (19j). 

Een oplossin.~ van a g (A mol) vers gedestilleerd 1-morfolino

cyclohexeen (E) en b g (B mol) watervrij triethylamine (Fs) in v ml 

( alcoholvrij ge'.vassen, droge ) chloroform werd gebracht in een kolf* 

van V 1 voorzien van roerder*, druppeltrechter, terugvloeikoeler en 

CaC12-buisjes. Het mengsel werd d.m.v. een verwarmingsmantel van 

passende grootte en variac (triac) op een temperatuur van 35° gebracht. 

Hierna werd een oplossing van c g (C mol) zuurchloride (E) in w ml 

( alcoholvrij gewassen, droge ) chloroform in de loop van t uur aan 

het goed geroerde mengsel toegevoegd. Er werden, tijdens het toedruppelen, 

zware nevels (Et
3

N.HC1) en verkleuring van het reactiemengsel tot 

oranje waargenomen. Het mengsel werd verder inhomogeen, doordat het 

gevormde triethylamine hydrochloride gedeeltelijk neersloeg. De 

temperatuurstijging van het reactiemengsel t.g.v. de reactiewarmte 

werd tijdens het toevoegen tot 5 à 8° beperkt gehouden. Het reactie

mengsel werd tenslotte nog 1 à 2 uur op een temperatuur van 35 à 40° 

gehouden. 

* experimen ter:. 4, 5 en 6: Q.uickfi t flenskolf met glazen ankerroerder. 
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De hydrolyse werd uitgevoerd door toevoegen van x ml van een 

mengsel van x
1 

ml gec. HCl (D = 1,18) en x2 ml H
2

o en het inhomogene 

reactiemengsel minstens 5 uur onder terugvloeikoeling en krachtig 

roeren gekookt. Hierbij werd de temperatuur van het mengsel nauwkeurig 

afgesteld om overmatige schuimvorming (oververhitting van chloroform) 

te vermijden. 

Het reactiemengsel werd afgekoeld en de chloroformlaag afgescheiden. 

Deze fase werd zo vaak met water gewassen, dat zjj een pH 5-6 verkreeg. 

Het waswater en de waterige reaktiefase** werden gezamenlijk met 25% 

natronloog op pH 5-6 gebracht en enkele malen met chloroform 

geextraheerd. 

De chloroformextracten en chloroform reaetiefase werden gezamenlijk 

gedroogd boven Mgso4 • Chloroform werd afgedestilleerd in een film

verdamper en het residu gedestilleerd onder verminderde druk. Het 

verkregen 2-acylhexanon bevatte een kleine hoeveelheid vaste stof, 

die met het destillaat overkwam. Deze vaste stof was door filtreren 

gemakkelj,J"k te verwijderen. 

Resultaten. tabel 10 --------
herkomst a A È. B V V c c w 
zuurchloride 

2-capro;z:lc;z:clohexanon 

1 D. 4.1 16,5 o, 1 11 0,11 100 0,5 12 0,09 50 

2***D.4.2 16,5 o, 1 13 0,11 100 0,5 13 o, 10 50 

3* D.4.3 118,0 0,7 78 0,77 300 5 96 0,70 200 

4 D.4.4 132,5 0,8 80 0,80 450 5 106 o,8o 300 

2-(6'-methoxycaproy]cyclohexanon 

5 
6 

D.4.5 

D.4.6 

137,8 0,85 84 0,85 400 5 

334,0 2,00 202 2,00 1000 10 

136 0,85 250 

338 2,05 600 

* Bjj experiment E.2.3 werd niet gedestilleerd onder verminderde druk. 

Het ruwe 1,3-dion werd direct, in navolging van HÜnig (19b), omgezet 

in het 7-ketozuur. Het 7-ketozuur moest toen echter zo vaak (6x) 

omgekristalliseerd worden, dat vacuum destillatie beslist de voorkeur 

verdient. 

*** 
Hierbij werd als base i.p.v. triethylamine N,N dimethylaniline gebruikt. 

** 
Bij experiment E.2.6 bleek, dat de opwerking van de waterige 

reactiefase de opbrengst aan 1,3-dion niet verhoogde. 
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!=!!~~~-~~~~~-!~ 

Exp. !_ !. !.1 !.2 ~ kpt oe ...Jlr/T°C 

2-ca~rollclclohexanon 

1 t 51 26 25 54 148/11 mm 1,4880/20 

2 1 53 27 26 27 83/0,04 mm 1,4880/22 2 

3 2 350 178 172 

4 3 400 204 196 80 99/0,05 mm "1,4872/19 

2-(6!methoxycaproyl)cyclohexanon 

5 
6 

3 415 211 204 72 116/0,05 mm 1,4920/21 

5 1000 508 492 67 121/0,05 mm 1,4930/20 

------------------
Elementanalyse van 2-(6!methoxycaproyl)cyclohexanon. 
---------------------------------------------------~ 

gevonden berekend 

Exp.6 

% c 
% H 

Exp.5 

69,48 - 69,40 

10,13 - 9,81 

68' 65 - 68 '87 

10,18 - 9,91 

68,99 

9,80 

uv 

De NMR- en IR-spectra; IR 690214/E52 (Exp. E.2.5), IR 690510/E53 (E.2.6) 

en NMR 690326/E54 (E.2.5); waren niet interpreteerbaar. 

Uit de UV-spectra kon de extinctiecoefficient van het 1,3-dion 

berekend worden. We vonden: 

concentratie extinctie ~a x extinctiecoefficient 
in 10 mol/1 

690212/E50 0,985 0,797 2900 8091 

uv 690506/E51 1,033 0,797 2900 7715 

De waarde van de extinctiecoefficient ligt duidel~K hoger dan HÜnig (19b) 

vond nl. 6900. 

Gaschromatografie van def- diketonen was niet mogel~K. Zij kwamen 

niet van de kolom (Becker) los. 
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2· 7-ketozuur volgens HÜnig (19b). 

a g (A mol) 1,3-dion (E) werd op een temperatuur van 100° gebracht, 

en onder krachtig roeren snel bij een eveneens tot 100° verwarmde 

oplossing van b g (B mol) KOH in v ml water gegoten. Hét reactiemengsel 

werd nog 3 minuten in een bad van 100° gehouden. Gedurende die tijd 

nam de temperatuur snel toe tot 130°. 

De kolf werd nu uit het bad genomen en afgekoeld, waarop het 

reactiemengsel vast werd. De verstijfde massa werd opgelost in w ml 

water en aangezuurd door druppelgewjjs toevoegen van gec. l!Cl (d = 1,18). 

Toen een pH 7-8 (Merck indicator papier) was bereikt, werd de waterfase 
1! 

tweemaal geschud met petroleumether (80 - 110) om ,,olie / neutrale 

verbindingen te Yerwijderen. 

De waterfase werd hierna verder aangezuurd, waarbij het 7-ketozuur 

zich als witte v:okken afscheidde. Het zuur werd afgefiltreerd en 

gewassen met 2 N zoutzuur. Zuivering vond plaats door t".'Jeemaal 

omkristalliseren uit petroleumether*(1 g/10 ml). 

Resultaten. 

~· herkomst 
1,3-dion 

a A b B 

tabel 11 

V 1!1 smtraj. 
0c. SM nr. 

7-ketolaurinezuur 

1 E.2.1 9 0,05 10 0,2 7 0,3 29 55,6 56,4 SH 680314/E2 

2"'"' E .. 2.3 101 1,8 72 1 16 

3 E.2.4 122 o.62 134 2,4 96 1 65 55,7 - 56,3 SM 680816/E14 

lit. 77 51,0 - 53,0 

12-methox;y- 7-ketolaurinezuur 

4 E.2 .. 5 135 0,,60 126 2,2 90 1 45 53,4 - 54,1 SM 690226/E44 

5 E.2.6 305 1 ~ 35 302 5,4 216 2 67 53,6 - 54,4 S!-1 690528/E49 

---------------------
~!::~::~!~~~!l~::· 

gevonden berekend 

Exp. ;;_ ~2. Exn.3 Exp.,2 

% c 67,35 .. 67,23 64,09 - 64,26 67,25 63,90 

% H 10,10- , 0,13 10,01 - 10,22 10,35 9,90 

* Voor 7-ketol;;;~urinezuur werd petroleumether 60-80 gebruikt, voor 

12-methoxy- 7-ketolaurinezuur petroleumether 110-140. 

** Na 6x omkristalliseren nog niet zuiver. 



- 52 -

Titraties. 

TD 680425/E58 - E59. 

7-ketolaurinezuur (E.3.2): carbonylgroep 97,12 - 97,52% 

carboxylgroep 97,84 97,83% 

TCD 690523/E61 - E62. 

ExE• mol. gew. afgewogen titer aantal ml. 
hoeveelheid 

3 214,306 77,65 mg 0,1006 3,56 

87' 15 mg o, 1006 3,99 

4 244,334 77,85 mg 0,1006 3,175 

82,30 mg o, 1006 3,36 

Eercentage 

98,8 

98,7 

100,2 

100,3 

Het :N1·ffi spectrum (NMR 690326/E55) wordt geïnterpreteerd als 

het spectrum van het zuur. 

EK-metingen. 

TP 690513/E70 7-ketolaurinezuur E.3.3 

pK = 5,25 (25°; 35 % MeOH) gemiddelde van 2 metingen. 

TP 690513/E71 12-methoxy- 7-ketolaurinezuur E.3.4 

pK = 4,85 (25°; water) gemiddelde van 3 metingen. 

% 
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4. desoxyzuur volgens HÜnig (19b). 

a g (A mol) 7-ketozuur (E) werd met v ml van een mengsel van v1 ml 

hydrazinehydraat (Fr) en v2 ml water en b g (B mol) KOH in w ml 

diethyleenglycol (Fr) 10 uur onder terugvloeikoeling gekookt. Er 

werd vervolgens c g (C mol) KOH, opgelost in u ml diethyleenglycol, 

aan het reactiemengsel toegevoegd. Het mengsel werd nu in een open kolf 

langzaam• verhit tot een terneeratuur van 195°, en nogmaals 15 uur 

onder terugvloeikoeling gekookt. Na afkoelen werd de vast geworden 

massa opgelost in w ml water en aangezuurd met gec. ECl (d = 1,18). 

Hierbij sloeg het desoxyzuur als een witte stof neer. 

Het carbonzuur werd afgefiltreerd en gewassen met 1 N zoutzuur. 

Het verkregen produkt door koken in methanol (5 ml/g) met wat norit 

ontkleurd en met water uit de methanolische oplossing neergeslagen. 

Het zuur werd afl!efiltreerd, gedroogd en verder gezuiverd. net 

laurinezuur door 2x omkristalliseren uit mierezuur (14 ml/g). 

Het rechtstreeks omkristalliseren van 12-methoxylaurinezuur bleek 

lastig, omdat geen geschikt oplosmiddel te vinden was. Het werd nu 

als volgt gezuiverd: 

door het onder verminderde druk te destilleren en vervolgens 

uit absolute alcohol bij een temperatuur van - 30° om te kristalliseren. 

door het met methanol te veresteren tot methyl 12-methoxy-

lauraat; deze ester onder verminderde drui~ te destilleren en 

hierna te verzepen met een methanolische KOH - oplossing; het 

zuur te isoleren en eventueel nog erekristalliseren uit 

absolute alcohol bij een temperatuur van- 30°. GC 690418/E46 

(methylester). 

Resultaten. tabel 12 --------
herkomst a A !. !.1 !.2 b B w c c u 
2-ketozuur 

la urinezuur 

1 E.3.1 2,8 0,01 6 5 1 0,8 0,01 14,5 4,1 0,07 14,5 

2 E.3.3 42,8 0,2 75 62 13 11,2 0,2 200 56 1 200 

3 E.3.3 42,8 0,2 75 62 13 11,2 0,2 200 56 1 200 

12-methoxllaurinezuur 

4 E.3.4 48,8 0,2 75 62 13 11,2 0,2 200 56 1 200 

• 
De verwarming moet zeer voorzichtig gebeuren om overmatige 

schuimvorming te voorkomen. (N2-ontwikkeling) •. 



la urinezuur 

1 

2 

3 

72 

75 

75 

12-methoxylaurinezuur 

4 70 

Elementanalyse. 
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vervolg tabel 12 
----------------
smelttraject 0c 

43,8 - 44,5 
43,8 - 44,0 

46,4 47,2 

45,5 - 47,0 

gevonden 

Exp.3 Exp.4 

% c 72,34 - 72,14 68,34 - 68,12 

% H 11,70- 11,99 11,14- 11,25 

Titraties. 

TCD 690523/E62 - E64. 

Exp. mol. gew. afgewogen titer 
hoeveelheid 

1 200,322 88,95 mg o, 1006 

77,30 mg o, 1006 

4 230,348 88,25 mg 0,1018 

77,45 mg o, 1006 

m1 nr. 

SM 680319/E3 

SM 680911/E27 

SM 690523/E47 (vac.dest.) 

SM 690523/E48 (via He-ester) 

berekend 

Exp.2 EXJ2.4 

71,95 67,78 

12,08 11,38 

aantal ml. 'Percentage % 

4,39 99,5 
3,82 99,6 

3,75 99,6 

3,33 99,6 

---------------------
nK-metingen. 

TP 690514/E72 laurinezuur E.4.1 

pK = 6,04 (25°; 60% MeOH). 

TP 690514/E73 12-methoxylaurinezuur E.4.4 
0 pK = 6, 12 ( 25 ; 60 % Me OH) • 
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Semicarbazonen. 

semicarbazon van 7-ketolaurinezuur en 12-methoxy- 7-ketolaurinezuur 

volgens Vogel (38b). 

Aan een oplossing van 1 g semicarbazide hydrachloride en 1,5 g 

natriumacetaat in 8 - 10 ml water werd 1 g 7-ketozuur toegevoegd. 

Er werd vervolgens een kleine hoeveelheid ethanol (96 %) bijgevoegd, 

totdat een heldere oplossing verkregen was. Het reactiemengsel 

werd verwarmd op een waterbad en enige minuten geschud. 

Na enige uren kristalliseerde het semicarbazon uit. De Y~istallen 

werden afgefiltreerd, gewassen met koud water en gedroogd in een 

droogstoof bij een temperatuur van 60° en een druk van 10 w~. De stof 

werd verder gezuiverd door tweemaal omkristalliseren uit meth~:J.nol. 

semicarbazon van 7-ketolaurinezuur 

SM 690530/E66 

semicarbazon van 12-methoxy- 7-ketolaurinezuur 

SM 690530/E67 101,1 - 102,6° 

semicarbazon van 7-ketolaurinezuu~ 

gevonden berekend 

% c 57,77 - 57,64 57,74 

% H 9,08 - 9,00 9,29 

% N 15,24 - 15,12 15,49 

semicarbazon van 12-methoxy- 7-ketolaurinezuur 

% c 
% H 

% N 

gevonden 

56,06 - 56,01 

8,89 8,99 

13,77 - 13,85 

berekend 

55,79 

9,03 

13,94 
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BYLAGEN. 

Tabel van fysische constanten. 

Enkele representatieve fysicogrammen. 



1· Tabel 4a. 

Kookpunten en brekingsindices van verbindingen R 1 (CH2l5g2~ 

-- . 

~. - CH20H - COOH - COOCH
3 

- COOC2H
5 

- COCl - CH20cH
3 

r--1-· 

I smpt: 32,8-
20 = 1,463 kpt: kpt: nD 

34,1 (E) 120-125/14 (BP) 112/35 (D) 

34-36 (Hs)* kpt: 64/0,1 128-130/16 (HM) 
Br (E) 110-112/ 9 (E) 

kpt: 155-160/15 n : 
1~4566/21 (BP) 
1,4562/20 (E) 

kpt: kpt: kpt: kpt: kpt: kpt: 
112/18 (MN) 131-1 32/6 ( p) 58-61/2 (KR) 94-95/15 (MM) 86/12 (E) 90/35 (D) 

123/31 (D) 140-1l~2/15 (Hra) 77/6 (Hp) 99---110/16 (B) 
nD: 

180/760 (D) 
141-142/12 (Hs) 88-89/14 (Hs) 55/43 (Hm) 

128/35 (D) 94/0,1 (E) 45/0,1 (E) 1,4397/19 
nD: CH

3
o 106/13 (E) 20 1,4388/21 n : nD : 1,4110/25 (D) 20 ~,4347/20 (P) (E) 

nD == 1,4320 (E) 1,4325/24 (Hs) 1 '4213/20 (KR) 1,4163/15 (D) 
1,4200/20 (Hp) 1,403 /15 (Hm) 

1,4340/20 (E) 1,4200/20 (Hs) 
1,4205/20 (E) 

.. -
kpt: kpt: kpt: 
1L~7-148/15 (Pr,) 99-102/9 (Hs) 54-57/0,15 (P~) 

c 2n
5
o 143-146/10 (Hs) 101-102/12 (Hs) 

nD: 1,4403 (P~) 
nD: 1 ,l~193/24 

I (Hs) 

* Zie voor betekenis afkortingen pag. 3. 



~ 
I 

H 

Br 

RO 

Tabel 4b. 

Smeltpunten, kookEunten en brekingsindices van verbindingen R1 (cH2lng
3

• 

- COOH - COOCH
3 

- OH - CH 0 
3 

- COOH - COOCH
3 '"" .. -----tt------------------------------1 

n = 10 n = 11 .:...::;.._-----11----···-- ---- ---...:=......,,.--. .:....:..-----··· ··-------f 
29-30 (K) * 

smpt: 
50,5-51 (BM) 
50-51 (S) 
52-53 (Hd) 

kpt: 
131-132,5/5 
136/1,5 (D) 
176/14 (Hd) 
177/15 (Hm) 

(Bl-1) smpt: 

nD: 
1, !~652/20 (BN) 

1 ,It6l~5/15 (D) 
1,465/20 (Hm) 

lt6 (D) 
45-46 (Bt) 

42-43 (H) 
43-44 (K) 
43,8-l~4 (E) 

kpt: smpt: 
170/15 (Hm) 52/ (HC) 
164-165/10 (S 
105/0,15 (D) 
119/1 ,5 (D) 
114-115/0,25 (BM) 

nD: 
1,461/20 (Hm) 
1,462/21 (D) 
1,461/21 (D) 
1 ,Lt624/20 (BH 

R=H smpt: R=CH
3 

kpt: R=CH
3 

kpt: 

70-70,5 (HC) 104-105/0,5 (EH) 162-163/14 (S) 
68-69 (BB) 

R=CH
3 

kpt: R=H smpt: 

138/14 (Hm 84 (K) 
156/14 (D) 158/15 (D) I R=CH

3 
smpt: 

R=CH
3 

smpt: 155/14 (Hm) 122-121~/1 (BN) nD: 
32-3) (S) 164/21 (Hd) 162-164/15 (Hm) 1 1 4345/20 (Hm) 
33-34 (D) I 45-46 (S) 
34,5-35 (BM) nD: nD: 46,L!-lt7,2 (E) 

1,4375/20 (BM) 1,448/15 (D) 
kpt: (S)1,439/15 (D) 1,4473/20 (BM) R=C2H5 smpt: 
11 7-120/ 2 ,5 1,438/20 (Hm) 1,446/20 (IIm) 40 (CR) 

kpt: 
134/14 (E) 

20 
nD : 

1 ,'+310 (E) 

R=CH kpt: 
3 

1lt0-141/2 ( s) 

170-lt- (Hd) L 
....___ ______ __~______ _ ____ ___:_ __ __:__ __ ._~_! ----------L-------l--.·-·--·---._j 
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Afkoringen in tabel 4a en 4b. 

tabel 4a --------. 
(B) R.L.Burke (46) 

(BP) G.Bosworth Brown, C.W.H.Partridge (1) 

(D) R.Dionneau (9) 

(E) G.H.M. van Engelen dit verslag 

(Hm) N.Hama!de (47) 

(Hp) S.Hauptmann e.m. (14) 

(Hr) J.Harrower (13) 

(Hs) R.Huisgen, J.Reinertshofer (17) 

(KR) J.K.Kocki, F.F.Rust (48) 

(~1) P.C.Mitter, S.Mukherjee (26) 

(P) M.H.Palomaa (30b) 

(Pr1) 

(Pr2) 

V.Prelog 

V.Prelog 

tabel 4b. 

(BB) H.C.Brown, 

(31a) 

(31b) 

D.B.Bigley 

(BM) R.E.Bowman, R.G.Mason 

(49) 

(43) 

(HC) P.Hauser, F.Chuit (44) 

(CR) J.Colonge, H.Robert (5) 

(D) L.Duhamel (10) 

(H) S.HÜnig ( 19b) 

(K) W.Karrer (50) 

(S) G.I.Samokhvalov (34) 

(Bt) M.Beets, W.Meerburg (51) 

(Hd) H.Hunsdiecker (20) 
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