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ABSTRACT 

In this thesis are discussed and summarized results from Papers I-VII. The 

work deals with: 

1) The problems concerning isomerization of morpholine enamines obtained 

from unsymmetrical methyl alkyl ketones. A protonation-deprotonation 

sequence is outlined which enables the transformation of a mixture of iso

meric enamines, via the common immonium structure, to the least substitu

ted isomer. This procedure was not applicable to dimethylamine enamines, 

Papers I-III. 

2) Alkylation with bromomethyl carbonyl compounds of the morpholine, di

methylamine and pyrrolidine enamines obtained from methyl isopropyl keto

ne and methyl tert-butyl ketone. The reaction takes place without any sol-

Vent present, and gives after hydrolysis y-dicarbonyl compounds in various 

amounts ( <901). Complete selectivity between isomeric enamines was found 

in the sense that only the least substituted enamine isomer of the morpho

line and dimethylamine enamines derived from methyl isopropyl ketone rea

cted with the respective electrophiles, leaving the most substituted iso

mer of each enamine unaffected. 

3) Acylation in hexane of methyl alkyl ketone enamines with morpholine,di

methylamine and diethylamine substituents with benzoyl chloride, acetyl 

chloride and cyclohexanoyl chloride, which gives enaminones in yields 70-1001. 

Complete selectivity between enamine isomers was found in that, again,only 

the least substituted enamine isomer of each enamine reacted with the acid 

chlorides whereas the most substituted enamine isomer,if present, acted 

only as a base. This means' that acylation under conditions giving regiospecific 

reaction wit h triethylamine as auxiliary base, or the use of a mixture of 

enamines with twice the molar amount of enamine compared to added acid 

chloride, are passable routes. Hydrolysis of the stable enaminones at pH<3 

gave yields of 3-diketones in the range of 40-901 (calculated on starting 

enamines). 

4) The formation of a,ß-unsaturated ketones in yields 60-80%, as a result 

óf a sequential addition of trifluoroacetic acid and sodium borohydride 

to the enaminones. It was also found that the enaminones derived from the 
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reaction between isobutyryl chloride or cyclohexanoyl chloride, and the 

methyl alkyl ketone enamines all yielded trans-olefinic a,8-unsaturated 

ketones. 

In Appendix I is given experimental conditions for: 

a) Synthesis o£ methyl alkyl ketone enamines using TiCl^ as catalyst and 

water scavenger. Transformation of isomeric mixture. 

b) Alkylation of methyl alkyl ketone enamines with bromomethyl carbonyl 

compounds. 

c) Acylation of methyl alkyl ketone enamines with acid chlorides to give 

Enaminones, or after hydrolysis the corresponding B-diketones. 

d) Reduction of enaminones - Synthesis of a,ß-unsaturated ketones. 

In Appendix II is given spectral data for the compounds formed namely: 

a) Enamines 

b) Enaminones 

c) y-Dicarbonyl compounds 

d) ß-Diketones 

e) a,3-Unsaturated Ketones 

Keywords: Enamines, Enaminones, y-Dicarbonyl compounds, 3-Diketones, 

Regiospecific, Immonium ion, Protonation, Deprotonation, Re 

duction Enaminones, Alkylation, Acylation, a, 3-Unsaturated 

Ketones. 
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MÅLSÄTTNING - AVGRÄNSNING AV TEMAT 

I föreli ggande arbete har studerats osymmetriska metylketoners enaminers 

- företrädesvis morfolinenaminers - isomerisering via immoniumstruktur 

med avsikt att finna betingelser för frisättning av endast den ena av iso-

mererna, alternativt finna betingelser där företrädesvis den ena av isom-

ererna reagerar. Vidare har studerats funktionalisering av metylketonenam-

iner i alkylerings- och acyleringsreaktioner under betingelser som leder 

till regiospecifika reaktioner, eftersom detta närmande erbjuder en möjlig

het till syntes av bl.a osymmetriska B- och ydiketoner. Slutligen har re

duktion av protonerade enaminoner med natrium borhydrid företagits, emedan 

en möjlighet till regiokontrollerad reduktion av enaminonsystemet därmed 

föreligger. 

Temat avgränsas av att endast funktionalisering av enaminer från metyl-

ketoner med morfolin-,dimetylamin-, dietylamin- och pyrrolidinsubstituent-

er studerats. För de studerade enaminonerna gäller att endast enaminoner 

som framställts genom acylering av metylketonenaminer, dvs enaminoner med 

tertiär aminsubstituent, användts och studerats. Cykliska ketoners och 

aldehyders enaminer faller utanför ramen för föreliggande arbete. 



ENAMINER - ENAMINONER 

Historik » Bakgrund 

Termen " enamin " användes först av Wittig och Blumenthal i ett 

arbete som publicerades 1927. Detta för att påpeka likheten mellan a,( 

omättade aminsystem och enoler. 

^ : OH 

I I 

» I 
enamin enol 

Vid en noggrann studie av dessa författares arbete framkommer emellertid 

att vad dessa avsåg med termen enamin snarare skulle kunna sägas falla 
2 

under den av Greenhill långt senare introducerade termen "enaminon" , 

för att påpeka en introduktion av konjugering mellan enamin- och ketondel, 

eftersom vad Wittig och Blumenthal studerade var inverkan av ammoniak och 

ammoniakderivat på o-Acetylacetofenoler och den struktur som gav upphov 

till termen enamin var: 

0 NH ~ 
h  i 2 -

^ ^ CH ̂  "^CH, 

0 —  c  —c a h .  
Ii 6 5 

Enaminer är som namnet anger omättade aminer, men man har reserverat be

teckningen enamin för a,ß-omättade aminer. Dessa är resonansstabiliserade 

genom att det fria elektronparet på kvävet i aminogruppen överlappar del

vis med dubbelbindningens ïï-elektronmoln. Detta har till följd en för

hållandevis hög elektrontäthet på ß-kolatomen. Elektrofila reagens kan 

därför på grund av enaminers ambidenta karaktär attackera antingen ß-kol-

atomen eller kväveatomen. Reaktionen på ß-kolatomen är den egenskap som 
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givit enaminerna deras användning som substrat vid organisk syntes, och 
3 

alltsedan Storks och medarbetares pionjärarbeten på -50 talet har dessa rönt 

ett allt vidare intresse. Resultaten av dessa ansträngningar har redovis
it- s e 10,11 

ats i ett flertal översiktsartiklar samt i tva monografier . Primära 

2 3 och sekundära enaminer, dvs sådana enaminer där R och/eller R =H, står i 

jämvikt med den tautomera iminformen. I avsaknad av stabiliserande fakt

orer är iminformen den dominerande. 

R2 R3 R2 

f ^^ _4 
R1 C ~ CH R4 R C CH R 

enamm 
. . R 
îmin 

L 

Faktorer som påverkar enamin-imin tautomerin har studerats av ett flertal 
12-2«» 

författare . Med beteckningen enamin kommer fortsättningsvis att avses 

endast tertiära enaminer.' 

Beteckningen "enaminon" för att understryka den introducerade konj-

ugeringen mellan ketofunktion och enamin i molekylen, är av långt yngre 

ursprung . Dock finns arbeten inom denna ämnesklass publicerade åtminst-
2 s 

one sedan -30 talet . Attack av elektrofiler pa enajninonstrukturen är 

möjlig på tre olika ställen i molekylen, och detta medför en potentiell 

användbarhet för en mängd funktional iser ingår,. främst kanske inom den 

organiskt farmakologiska kemin. Resultat av försök med denna typ av fören-
2>26 ingår har nyligen sammanfattats i två översiktsartiklar 
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enaminon 

Keton-enolater är i syntetiskt avseende ekvivalenta med enaminer. Regio

specifik framställning av, och syntetisk användning för dessa har utveck-
2  7 - 3 1  

lats parallellt med,och oberoende av, enaminkemin 

Ett av de allvarligare problemen, vilket begränsar användningen av dessa 

substratfär att a,a'-enoliserbara ickesymmetriska ketoner kan a priori ge 

upphov till två regioisomera enolater (eller enoler). Metoder för regiospec-
28 

ifik bildning av enolater är därmed nödvändig, alternativt kan aktiver

ande eller skyddande grupper införas i molekylen för att därigenom skapa 
2  8 - 3 1  

betingelser som gynnar reaktion på den ena regioisomeren 
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E N A M I N E R  

(A) Syntes av Enaminer - Allmännt 

Det vanligaste sättet att syntetisera enaminer (cykliska ketoners och al-
3  

dehyders) utnyttjar azeo trop t avskiljande - äV bildat reaktionsvatten, från 

reaktionen mellan keton och sekundär amin och katalytiska mängder £-tolu-

ensulfonsyra, med användande av vattenseparator. 

R2 ^ Rù 
0 ^N. 

11 I 2 3 1 1 R — C — CH^R + H-NR R =» R — C — CHR + H.,0 
i -

Alternativa strategier som inneburit användning av olika katalysatorer 

samt uppfångning av bildat vatten med torkmedel såsom molekylsikt, ĈO^, 
3 2 — 31+ 

CaO mfl har flitigt utnyttjats 

Syntes av Enaminer från Osymmetriska Metylketoner 

Nämnda metoder lämpar sig mindre väl för syntes av enaminer från osymm

etriska metylketoner, vilka under dessa betingelser ger upphov till i 
3 5 ,3 6,5 1 

huvudsak självkondensationsprodukter .Inte förrän White och Weingarten 

år 1967 publicerade en metod där titantetraklorid används som "katalys-
3 7 

ator" och vattenfångare , blev det möjligt att framställa dessa enaminer 

i nämnvärda utbyten och på rimlig tid. Osymmetriska metylketoner ger, när 

så är möjligt, oftast upphov till en blandning av isomera enaminer, 

o  R  ^  n  r R  R  n  r R  

II , f f 
R 1  —CH-C — CH 3  ' H~NRR ^ R1-CH—C = CH., + R1—C—C—CH-

I, T i C1, , - H -, 0 I, '? 
R" R1- R 

vilket torde ha bidragit till den begränsade uppmärksamhet som dessa en

aminer rönt. Förmodligen har man allmännt antagit att problematiken med 

regiokontroll svårligen skulle kunna bemästras. I flera fall har det dock 
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visat sig möjligt, beroende på reaktionsbetingelser, att vid syntes av en-
3 7 3 8 

aminer framställa endast den kinetiskt kontrollerade isomeren ' . Kinet-
39- w i 

iska studier över enaminers isomerisering har rapporterats av Edlund 

Även kvalitativa studier över isomerisering av osymmetriska ketoners en-
k 2- *» 5 

aminer har rapporterats 

Ett fåtal metoder där en till titantetrakloridmetoden alternativ strategi 

användts för syntes av me ty lice tonenamin , finns dock rapporterade. Mun k ̂s. och 
1+6 

Kim's syntes av några metylketonenaminer genom att återloppskoka keton-

en och sekundär amin i varierande tider upp till 76 dagar, är det tids

mässigt mest dras tiska exemplet. Dessa författare bestämde därvid felaktigt 

att 2-pentanons morfolinenamin skulle ge upphov endast till den mest sub-

stituerade isomeren. Som stöd för sitt påstående relaterade författarna 

till ett ^"H NMR spektrum som upptagits med kloroform som lösningsmedel. 

Deras misstag vid tolkningen av spektret är förståeligt, eftersom den 

minst substituerade isomerens vinylsignaler döljs av resonansmultipletten 

som CF^-O-Q^ i morfolindelen av molekylen ger upphov till. Upptagning 

av spektrum av enaminen löst i bensen, där vinylsignalerna separerar väl 

ifrån morfolinmultipletten, skulle undanröjt denna felaktiga slutsats. 

Detta fel har tyvärr fortplantats i enaminlitteraturen, Dl.a genom att det 

citerats i. de översiktsartiklar som publicerats. 

Försök av Madsen och Laweson att återupprepa ovan nämnda författares 

synteser misslyckades, denna gång erhölls endast blandningar av keton och 
«• 7 

till enaminen motsvarande självkondensationsprodukt (dienamin) . .Genom upphett

ning av dietylketalerna av bl.a metyl isopropylketon med morfolin lyckad-
7 8 - 8 0  

es Bianchetti och medarbetare framställa en blandning av isomerer. 

OEt 

-OEt + H - X 

o 
ì 

•w . 

W8 >4 9 
Carlson och medarbetare har i en jämförande studie av metylketonenam-

3 3,3 »» 

iners syntes via titantetrakloridmetoden respektive molekylsiktmetoden 
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optimerat respektive syntesmetoder med hjälp av responsyteförfarande 

Det lyckades författarna därvid att på detta sätt förbättra de tidigare 

utbytena på 50-80$ upp till 90-100$ för titantetrakloridraetoden. Med mol-

ekylsiktmetoden kunde utbyten därvid erhållas i storleksordningen 70-100$ 

utom för den steriskt hindrade metyl tert-butylketonens morfolinenamin, 

vilken med denna metod inte lät sig framställas. 

Mekanism för Bildning - Hydrolys av Enaminer 

Bildning sker som tidigare nämnts genom kondensation av aldehyd eller 

keton med en sekundär amin, under avskiljande av reaktionsvatten. För det 
5 0 - 5 2  

syrakatalyserade fallet är en allmännt accepterad mekanism 

5  1  
Ett antal faktorer antags påverka hastigheten för bildning av enamin 

5 2  

Sollenberger och Martin fann att i neutrala och basiska lösningar var 

det hastighetsbestämmande steget vid hydrolys, bildning av karbinolamin 

via ickekatalyserad attack av vatten och/eller hydroxidjon på immonium-

strukturen; i sura lösningar karbinolaminbildning via ickekatalyserad 
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at tack av vatten. Genom kinetiskt kontrollerad hydrolys av enaminer har det lyckats 
5  3  » 5  

flera författare att anrika en av flera möjliga isomera ketoner. 

Tautomeri hos Enaminer 

Enaminer härledda ur osymmetriska ketoner kan föreligga i två t automera 

former. Isomerisering från den ena isomeren till den andra anses ske via 

den gemensamma immoniumstrukturen. 

R ̂  jyi ̂  R R X ̂  K 

I'* H+ x i l  "H+ ! V 
R —  CH—C=CH 0  =- R —  CH — C —CH, - R —C ~ C—CH-

U ' 12 "V !2 
R2 "H R2 H R2 

minst substituerad immonium jon mest substitu-

isomer erad isomer 

Den i övrigt tämligen utförliga enaminlitteraturen behandlar i endast ett 

fåtal fall problematiken kring, och reaktioner för, osymmetriska alkyl-
55 

ketonenaminer. Sa gäller t.ex att Stork och Landesman när de beskriver 

reaktionen mellan akrylonitril och 2-heptanons N-metyl-N-cyklohexylamin-

enamin överhuvud inte diskuterar eller beaktar möjligheten för den mest 

substituerade isomerens förekomst och eventuella reaktionsbenägenhet. Herr 
56 

och Heyl nämner visserligen att den enamin de framställt ur en 3-keto-

steroid teoretiskt kan förekomma i två olika isomer former, men går dock 

inte närmare in på isomerproblematiken. Dock har ett antal arbeten rörande 

isomerisering av osymmetrfska ketoners enaminer, främst 2-metylcyklohexa-
38"" H5, 57,58 59 , 60 

nonenaminer, rapporterats . Gurowitz och Joseph's postulat ,att 

förekomsten av den minst substituerade isomeren gynnas av god överlappn

ing mellan aminsubstituenten och Tr-elektronmolnet i dubbelbindningen, har 

visat sig tillämpligt även på osymmetriska ickecykliska ketoners enaminer, 
13 15 o 61- 6-H 

och även styrkts av C och N NMR studier pa senare tid 



-12-

Tabcll: Isomerfördelning för metyIketonenaminer vid jämvikt beroende 

pa aminsubst i tuent. 

Keton Aminsubstituent 

I somerfördeIn ing vid 
j ämv ikt. 
1-isomer / 2-isomer Ref. 

Metyl isopropyl 

Metyl isobutyl 

N-Metylanilin 

Morfo1 in 

Dimetylamin 

Dietylamin 

Pyrrolidin 

Morfolin 

Dietylamin 

Pyrrolidin 

0/100 

2 9 / ~ 1 

50/50 

100/ 0 

100/0 

51/49 

65/35 

65/35 

8 2  

38 

38 

65 

49 

UppsatsII 

65 

65 

Graden av effektiv överlappning påverkas dels av aminsubstituentens för

måga till delokalisering av det fria elektronparet (exempelvis Pyrrolidins 

noterbart större förmåga jämfört med morfolins, vilket torde bero på 
66 

Pyrrolidins förmåga att stabilisera en exoçyklisk dubbelbindning ) och 

dels steriska faktorer i såväl amin- som alkylsubstituenter. I en studie 
6  7  

rörande strukturen av några kristallina enaminer som publicerades ny

ligen befanns att pyramidaliteten på kväveatomen - och därmed sp^-hybrid-

iseringen - är större för de molekyler där kväveatomen är del av en sex-

ring (piperidin,morfolin) och avtar - med tilltagande sp^-hybridisering 

- för molekyler där kväveatomen är del i en femring (Pyrrolidin). Effekt

iv p- TT-överlappning avspeglar sig bl.a i resonans vid högt fält i NMR, 

och absorption vid lägre vågtal i IR. Området för. IR absorption och vinyl

protonernas shift i NMR för de minst substituerade metylketonenaminer-

nas isomerer överlappar delvis med området för de mest substituerade iso-

merenas (för data se Appendix II). Några generaliseringar vad gäller 

skillnader i reaktivitet mellan metylketonenaminers isomerer gentemot 
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olika elektrofiler, baserade på dessa enaminers spektraldata, är ännu 

inte tillgängliga. 

(B) Protonering av Metylketonenaminer 

Kravet på en reaktion mellan en osymmetrisk alkylketonenamin och en 

elektrofil måste vara, för att vara preparativt användbar, att antingen 

skall det vara möjligt att ur en isomerblandning selektivt reagera den 

ena isomeren med lämpligt vald elektrofil under betingelser som leder till 

regiospecifik funktionalisering, eller så måste det finnas möjlighet till trans-

formering av en isomerblandning till den ena av isomererna i ren form, 

för att därefter företaga den regiospecifika funktionaliseringen 

I Uppsats I beskrivs protonering av metyl isopropylketonens morf-

olin- respektive dimetylaminenamin med gasformigt klorväte resp. trifluor-

ättiksyra. Därvid befanns att för metyl isopropylketonens morfolinenamin 

förelåg en så stor skillnad i reaktivitet mellan isomererna att det var 

möjligt att selektivt reagera den minst substituerade isomeren genom att 

försätta reaktionslösningen med mot denna isomer ekvivalent mängd syra. 

Det protonerade enaminsalt som föll ut befanns för det fall att klorväte 

användes, vara en ca 70:30 blandning av kväveprotonerat enammoniumsalt: 

ß-kolprotonerat immoniumsalt (*H NMR,DMS0). Även för metyl isopropylket

onens dimetylaminenamin erhölls ungefär samma förhållande mellan enammon-

ium salt oçh immonium salt initiait vid protonering med klorväte. Gjorda 

iakttagelser står i överensstämmelse med vad som rapporterats av andra 
6 8  -  7  2  

författare . Dessa fann att den snabba reversibla protoneringen på 

enaminkvävet är den kinetiSkt styrda processen medan ß-kolprotoneringen 

är den långsammare termodynamiskt kontrollerade processen. 

' N H 
/ 

C — C — 
-H 

"NT 
r / 

R — C — C 
A 

+/ 
N — H 
I 

R— C ~ C 
-H \ 

immonium jon enammonium ion 
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Efter förvaring av det utfallna hydrokloridsaltet i exsiccator i 7-10 dagar 

befanns det vara fullständigt omlagrat till immoniumstruktur.' Vid proton-

ering med trifluorättiksyra isolerades enbart $-kolprotonerat s^alt,vilket 

kan bero på bifunktioneli katalys av i lösningen förekommande fri trifluor

ättiksyra. Någon liknande skillnad i reaktivitet för metyl isopropylketon-

ens dimetylaminenaminisomerer kunde inte iakttagas, utan båda isomererna 

protonerades i samma grad, oberoende om gasformigt klorväte eller trifluor

ättiksyra användes. Studier av det utfallna immoniumsalterna med *H NMR 

gav vid handen att en generell förskjutning av shiften mot lägre fält för 

protonerna i molekylen, med 0.2-1.5 ppm, skett. Störst var effekten på de 

protoner som sitter närmast kvävet i amindelen på så sätt att för t.ex. 

morfolindelen som i den fria enaminen ger upphov till två separata multi-

pletter, sammanfall it till en e nda bred multiplett i immoniumsaltet. Denna 

iakttagelse visade sig konsistent med de resultat som erhölls vid proton-

ering av de morfolinenaminer som studerades i Uppsats II , och även i över-
7 3  

ensstämmelse med tidigare rapporterade resultat avseende protonering av 

aldehyders och cykliska ketoners enaminer med trifluorättiksyra. Immonium-

salterna var relativt stabila och kunde lagras i exsiccator i månader. För

sök med motsvarande deuteriumsyror (Uppsats I ) visade på en betydlig 

deuteriuminkorporering i immoniumsalterna (60-8-0Î) , medan den mest substi-

tuerade isomeren som fanns kvar i lösning inte visade någon motsvarande 

inkorporering av deuterium, vilket tolkas som att någon transformering 

från den minst substituerade isomeren till den mest substituerade isomer

en under reaktionens gång inte skett. Molekyljon (M+) kunde vid mass spek

tra upptagningar inte erhållas ,beroende på tidigt sönderfall av immonium-

jonen redan i jonkällan, utan motsvarande enaminiska jon var de största 

observerade fragmenten. Upptagning av "^C NMR spektra på immoniumsalterna 

visade på ett shift för C=N+ kolet mellan 195-194 ppm vilket senare (Upp

sats II ) befanns, beroende på alkylsubstituenter, variera mellan 195-188 

ppm, och vara oberoende av motjon (Uppsats II) . Denna observation står i 
7  k  

samklang med vad som samtidigt rapporterades av Rabiller och medarbetare 

i en studie med NMR av andra immoniumsalter. 
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Tabell: 13C NNR data för imoniunsalter med varierande notjon. 

CD -

R X å C=X • (ppm) 

Propyl Cl" 190.8 

Isobutyl cf3co2" 190.7 

ch3so3" 190.3 

Neopenty1 Cl" 190.4 

2-Fenyletyl Cl" 189.9 

Bensyl Cl" 187.8 (DMSO-d6) 

Isopropyl Cl" 194.4 

CF-.CO " ò 2 
194.9 

Cyklopropyl Cl" 189.7 

Cyklopentyl CF3C02~ 
193.7 

Cyklohexyl Cl" 193.5 

Not: CDClj som lösningsmedel (ca. IM lösn.)» utom där annat anges. 

Motsvarande isomerselektiifcitet som observerades för metyl isopropylketon-

ens morfolinenamin i Uppsats I har i många fall också iakttagits vid 1,3-
%6 .57 75" 82 

dipolära additionsreaktioner * . Både metyl isopropylketonens 

morfolin- och dimetylaminenamin ger sålunda vid reaktion med p-nitro-
38 

fenylazid ringslutningsprodukt med enbart respektive enamins minst sub-

stituerade isomer, medan respektive enamins mest substituerade isomer 

kvarligger oförändrad i lösningen. 
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Protonering med Jonbytare 

För protonering av några sekundära alkyl metylketoners morfolinenaminer 

användes Amberlyst 15 (Uppsats 111 ). Denna jonbytare av sulfonsyratyp in

nehåller endast ca 2% fukti ghet, som lätt låter sig avlägsnas, övriga på 

marknaden förekommande jonbytare innehåller upp till 50% fuktighet, och 

deras egenskaper förändrades* på så sätt att någon protonerande förmåga 

inte kvarstod efter torkning, och fuktig jonbytare resulterade i hydrolys 

av enaminerna. Vid protonering med Amberlyst 15 erhölls vid temperaturer 

mellan 0° och 25°C selektivitet så att för metyl isopropylketonens morf-

olinenamin protonerades endast den minst substituerade isomeren, även vid 

stort överskott jonbytare. Selektivitet vid protonering av isomerblandning 

av dessa enaminer , konstaterades även i bensen. I kloroform noterades ingen 

selektivitet. För cyklohexyl och cyklopentyl metylketonernas morfolin

enaminer protonerades båda isomererna oselektivt i lika hög grad, för 

respektive enamin. Dessa senare enaminers respektive minst substituerade 

isomerer kunde emellertid selektivt protoneras med användning av den i 

Uppsats I beskrivna trifluorättiksyra protoneringsmetoden. 
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(C) Deprotonering av Immoniumsalter - Inledning 

För att underlätta den fortsatta terminologin kommer respektive enamins 

minst substituerade isomer - den isomer som har en terminal dubbelbind

ning - i fo rtsättningen att kallas för 1-isomer, medan den andra möjliga 

isomeren kallas för 2-isomer. 

Om mot 1-isomer + 2-isomer ekvivalent antal mol protonsyra användes,kunde 

de båda isomererna för respektive enamin överföras till den gemensamma 

immoniumstrukturen. Det isolerade immoniumsaltet från metyl isopropylket-

onens mor fol inenamin suspenderat i pentan eller löst i kloroform kunde sedan deprot-

oneras. fullständigt till 1-isomer med diisopropylamin. Andra aminbaser som 

trimetylamin och trietylamin uppvisade mindre selektivitet, och gav efter 

deprotonering upphov till en blandning av isomerer. Motsvarande selektiva 

deprotonering av metyl isopropylketonens dimetylaminenamin immoniumsalt 

befanns inte var möjligt, med någon av de använda aminbaserna (Uppsats I). 

+ R 
N 

R— CH— C —CH. 

Bas ( Diisopropylamin) 

R  ̂  / R  
N 

R — CH — C = CH- Bas —-H,X 
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Dessa uppmuntrande resultat inducerade en utvidgad studie av protonering 

av morfolinenaminer med protonsyror, för att studera om de bildade immo-

niumsalterna under liknande betingelser (pentanlösn., 0°C) selektivt kunde 

deprotoneras till den önskade 1-isomeren för respektive morfolinenamin, 

- Upp sats II - . 

Jämviktsfördelning av Morfolinenaminisomerer 

Som framgår av tabellen nedan föreligger inte alla alkyl metylketoners 

morfolinenaminer, trots potentiell möjlighet därtill, vid jämvikt som en 

blandning av isomerer (Uppsats II) . 

Tabell: Jämvikts fördelning av isomerer för morfolinenaminer. 

Keton, RCOCH^ Isomerfördelning i % Lösningsmedel 

R= 1-isomer 2-isomer 

Propyl 35 65 A,B 

Hexyl 32 68 A,B 

Isobutyl 51 49 A 

Neopentyl 100 0 A 

2-Fenyletyl 30 70 A 

Bensy1 0 100 A,C 

Isopropyl 29 71 A,B,C 

Cyklopropyl 100 0 A,C 

Cyklopenty1 9 91 A 

Cyklohexyl 65 35 A 

78 22 C 

Not: A=pentan , B=bensen , C=deuterok1 oroform. 
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Något förvånande befanns att metyl neopentylketonens morfolinenamin en

dast förelåg som 1-isomer, vilket rimligtvis beror på den avsevärda ster-

iska trängsel som skulle induceras vid bildning av 2-isomer. Dock skiljer 

sig denna enamin inte alltför mycket från metyl isobutylketonens, vilken 

vid jämvikt föreligger till lika delar som 1-isomer och 2-isomer. Bensyl 

metylketonen ger, beroende på inducerad konjugering med aromatringen, en

dast upphov till 2-isomer. För cyklopropyl metylketonens morfolinenamin 
83 

gäller att cyklopropylidenisomeren ännu inte kunnat framställas 

Skillnaden i isomerfördelning mellan cyklopentyl och cyklohexyl metylket-
66 

onernas morfolinenaminer är i linje med H.C.Browns postulat 

Deprotonering av Immoniumsalter - Enaminers Basstyrka 

Litteraturen rörande enaminers basstyrka är både förvirrande och motsägel-
84- 86 87 

sefull . Hinman hävdar att basstyrkan hos enaminen jämfört med den 

mättade aminanalogen är avhängig av strukturen på molekylerna, så att 

a-alkylsubstituenter är basstärkande medan ß-alkylsubstituenter är bas-

försvagande. Denna regel är inte generell, annat än möjligen för vatten

lösningar, eftersom 1-isomererna som ju saknar 3-substituenter (och följ

aktligen skulle förväntas vara starkare bas) bevisligen blir resultatet 

av tidigare diskuterade deprotonering av metyl isopropylketonens morfolin 

immoniumsalt med diisopropylamin (Uppsats I) . 

För att studera inflytandet av använd aminbas vid deprotonerings-

reaktionen valdes tolv olika baser, med varierande basstyrka och steriskt 

hinder (Uppsats II). Methyl isobutylketonens morfolin immoniumsalt valdes 
88 

som modellsubstans såsom varande "lagom'1 steriskt hindrad . Som framgår 

av tabellen nedan uppvisar endast primära och sekundära aminer selektivt-

tet, även om alla aminbaserna förmådde deprotonera immoniumsaltet, under 

de betingelser som användes (pentanlösn., 0°C). Primära aminer, med undan

tag för tert-butylamin, gav dock i olika grad upphov till konkurrerande 

nukleofila additionsreaktioner på immoniumsaltet. 
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Tabell: Deprotonering av metyl isobuty1ketonens morfolin immoniumsalt med 

olika aminbaser. 

Typ av amin Amin Isomerfördelning efter Utbyte 

deprotonering. 

1-isomer 2-isomer 

Primär Propyl amin 

Isopropylamin 

tert-Butylamin 

55 

64 

100 

36 

0 95 -100 

Sekundär Morfolin 100 

Piperidin 100 

Diisopropylamin 100 

Hexametyldisilazan 55 

2,2,6,6-Tetramety1-

piperidin 94 

0 

0 

0 

45 

74 

96 

80 - 90 

50 

100 

Tert iär Trietylamin 51 

N-Metylmorfolin 50 

N-Metylpiperidin 53 

N-Etyldiisopropylamin 50 

49 

50 

47 

50 

75 

60 

70 

70 

Not: a Utbytena ej reproducerbara beroende på konkurrerande nukleofil 

attack av basen på immonium jonen. 

För selektivitet syns det som om närvaron av åtminstone en proton på 

kvävet i aminbasen är nödvändig. Dessutom gäller att selektiviteten avtar 

vid för stort steriskt hinder på den deprotonerande basen. Nämnda deprot-

onering i kloroform, bensonitril och tert-butylbensen visade ingen selek

tivitet under de betingelser som gav selektivitet i pentan. Till 85% ren 

1-isomer av metyl isobutylketonens morfolinenamin som löstes i kloroform, 

bensonitril och tert-butylbensen isomeriserade snabbt. Genom tillsats av 



-21-

Sitort överskott bas kunde isomeriseringen undertryckas, vilket är i över-
38-1*0 

ensstämmelse med vad som rapporterats tidigare . Selektivitet var möj

lig att uppnå i kloroform genom att deprotonera vid låg temperatur (-60°C) 

och med användande av stort överskott (5 ekv) tert-butylamin eller diiso-

propylamin. Endast 1-isomer kunde då erhållas, vilken raskt isomeriserade 

vid förhöjd temperatur. 

En kvalitativ uppfattning om basstyrkan hos enaminen gentemot några 

av de studerade aminerna i andra lösningsmedel än pentan kunde dock fås. 

Hexametyldisilazan förmådde inte deprotonera immoniumsaltet i kloroform, 

tert-butyIbensen eller bensonitril, medan i pentan erhölls ca S0% utbyte 

av deprotonerat immoniumsalt. Enaminen är alltså starkare bas än hexamet

yldisilazan. N-Metylmorfolin gav inte upphov till någon deprotonering i 

tert-butyIbensen eller bensonitril. I kloroform skedde deprotonering, men 

kvantifiering av genomförd deprotonering visade sig svår att genomföra 

på grund av överlappning av morfolinylgrupperna och vinylsignalerna i 

NMR. Propylamin och isopropylamin visade sig i alla av de studerade 

lösningsmedlen nukleofilt attackera immoniumjonen i olika grad. I pentan 

endast delvis medan i kloroform, bensonitril och tert-butyIbensen var det 

den dominerande reaktionen. 

De heterogena betingelser där selektivitet vid deprotonering visade 

sig vara rådande, medförde att det inte var möjligt att vidtaga några 

kinetiska mätningar för att därigenom kunna draga några slutsatser om 

reaktionsmekanismen vid deprotonering av immoniumsalterna. 

Addition av trifluorättiksyra till morfolin enaminerna gav för alla 

enaminer utom propyl och hexyl metylketonernas morfolinenaminer upphov 

till välkristalliserade immoniumsalter. Inflytandet av laminär omrörning 

resp. magnetomrörning undersöktes vid en utvidgad deprotoneringsstudie 

(Uppsats II) där deprotonering av immonium trifluoroacetaten med olika 

baser genomfördes i pentan vid 0°C. 
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Tabell: Deprotonering av morfolin immoniumsa.lter, i pentan vid 0°C. 

Startketon,RCOCH^ Betingelser för deprot. Isomerfördeln Utbyte 

R= Anjon Bas Ant.ekvival. Omrörn. 1-isom./2-isom (&) 

Propyl CF-CO " ô 2 TBA 1 B 47/53 56 

7BA S A 70/30 45 

TBAd 1 B 65/35 26 

DIPA 1 A 71/29 29 

DIPA 1 B 70/30 70 

DIPA0 1 B 66/34 72 

Hexyl CF.CO " o 2 TBA 1 A 60/40 - -> 

TBA 5 A 83/17 91 

DIPA 1 A 71/29 82 

DIPA 5 A 80/20 94 

Me^-Pip 1 A 55/45 84 

Isobuty1 CF-CO " ô 2 TBA 1 A 100/0 100 

DIPA 1 A 100/0 80-90 

CH,SO " 3 3 TBA 1 B 100/0 25-32 

DIPA 1 B 100/0 19 

Neopentyl CF.CO/ Ò 2 DIPA 1 A 100/0 100 CF.CO/ Ò 2 
N-Me-Pip 1 A 100/0 90 

2-Fenyletyl CF3C02~ TBA 1 A 100/0 75 

DIPA 1 A 100/0 7 7 

Bensyl CF3C02~ TBA 1 A 0/100 90 
CF3C02~ 

DIPA 1 A 0/100 100 

Isopropyl Cp3C02~ DIPA 1 A 100/0 100 

Cl" DIPA 1 A 100/0 100 

Cyklopropy1 CF-CO ' j 2 DIPA 1 A 100/0 100 

Cyklopentvl cf3c°2- TBA 1 A 100/0 100 

„ DIPA 1 A 93/ 7 80 

DIPA 5 A 96/4 85 

Cyklohexy1 cf-co-." o 2 TBA 1 A 100/0 90 

Not: TBA= ter t-Buty1 amin , DIPA=Diisopropylamin, Me^-Pip=2 ,2,6 ,6-Tetrame tylpip-

eridin, N-Me-Pip=N-Metylpiperidin. A= magnetomrörar c, B= laminär omr. 

Utbytena bestämdes med 1H NMR (inre standard) . d= vid -78°C , 

e = v i d -25 °C. 
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Selektiviteten vid deprotonering av immonium trifluoroacetaten var alltså 

fullständig, med undantag för propyl och hexyl metylketonernas morfolin 

immoniumsalter. Förmodligen beror denna ofullständighet i selektiviteten, 

åtminstone delvis på att välkristal1iserade immoniumsalter av dessa enam-

iner inte lät sig göras. Utbytena vid deprotoneringsreaktionerna var,även 

här med undantag för propyl och hexyl metylketonernas morfolin immonium-

salter, goda till kvantitativa - Se tabell ovan - . 

För att göra denna deprotoneringsreaktion användbar även för syntet

iska ändamål studerades inflytandet av mängd lösningsmedel, reaktionstid 

och temperatur med hjälp av en ortogonal faktoriell experimentell de-
89- 91 

sign 

Tabell: Reaktionsbetingelser vid deprotonering av metyl isobutylketonens 

morfolin immoniumtrifluoroacetat med användning av en ekvivalent 

tert-butylamin och pentan som lösningsmedel (Uppsats II). 

Reaktionstid Mängd lösningsmedel Temperatur Isomerförh. Återvunnen 

(min) (ml) (°C) l-isom/2-isom Enamin {%) 

5 4 0 100/0 91 

50 10 0 100/0 90 

5 10 22 70/50 94 

50 4 22 76/24 95 

17 . 5 7 11 100/0 88 

17.5 7 11 100/0 90 

Som framgår av tabellen ovan är temperaturen den enda variabeln som är av 

betydelse i den experimentella domänen. Selektiviteten är 10(H-ig om temp

eraturen hålls lägre än 10°C. För syntetisk applikation är det lämpligt 

att använda tert-butylamin vid deprotoneringen eftersom eventuellt över

skott av amin lätt kan evaporeras bort. Lågkokande kolvätefraktion är ett 

lämpligt lösningsmedel. Deprotonering av de med jonbytare(Amberlys t 15) 

reagerade enaminerna visade sig inte möjligt med någon av baserna. 
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(D) Alkylering av Metylketonenaminer 

En av fördelarna med kol-kol funktionalisering av ketoner via alkylering 

av dessas enaminer, jämfört med att direkt alkylera ketonerna under in

flytande av stark bas, är att alkylering av enaminer oftast ger upphov 

till enbart monoalkylerad produkt51'92 . De teoretiska aspekterna kring, och 

reaktionsbetingelser för C- resp. N-alkylering av enaminer har rappor-
. . 93- 100 ,  . . o ,  

terats tidigare . Dessa studier visar att nagra av de faktorer som pa-

verkar alkyleringsreaktionen är: basiciteten hos enaminen, det alkylerande 

speciet samt lösningsmedlet• Kvalitativa aspekter avseende reaktiviteten 
101 

för företrädesvis cykliska ketoners enaminer har även rapporterats 

Alkylering av 1-isomeren av respektive morfolin-, dimetylamin- och 

Pyrrolidinenamin från metyl isopropylketon och metyl tert-butylketon med 

bromometyl karbonylföreningar studerades - Uppsats IV - . Denna reaktions

väg visade sig framkomlig och leda till den önskade 1,4-dikarbonylfören-

ingen, efter hydrolys av det initiait bildade keto-immoniumsaltet. 

Tabell: Utbyten av 1,4-dikarbonylföreningar (%). 

i i r> 

>-̂  X h -K* -ne 
1 2 3 4 5 6 

RCOCH2Br 
R= ^ 1 2 3 4 5 6 

Isopropy1 58 85 75 <5 2 9 a 59a 

tert-Buty1 <5 87 40 _ a <5 51a 

Fenyl 73 59a _ a _ a :> 5 7 ?a' 

Etoxy - 40 44 a 63 88 

Not: a= överskott enamin, i övrigt ekvivalenta män gder. 
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Några kommentarer är dock på sin plats. Försök att utföra reaktionen i 

lösningsmedel (kloroform, pentan) gav ofullständig, eller helt 

utebliven reaktion. Som biprodukt erhölls i flera fall dialkylerat amin

salt. Extrem i detta avseende var reaktionen mellan fenacylbromid och 

metyl isopropylketonens pyrrolidinenamin, vilket endast resulterade i di

alkylerat salt. 

CH? 
i z 
C =0 
i 
Ph 

En liknande iakttagelse gjordes vid försök till alkylering av några 

osymmetriska metylketonenaminer med bromacetylmetylentrifenylfosforan, 

där ingen kolalkylerad produkt kunde erhållas, utan alkyleringen stannade 
102 

på N-alkyleringsstadiet 
103 

Alkyleringsreaktionen visade sig också vara isomerselektiv pä så 

sätt att en jämviktsblandning av metyl isopropylketonens morfolinenamin 

vid alkylering med alla bromometylkarbonylföreningarna endast gav upphov 

till produkt som emanerade från reaktion av 1-isomeren, varvid 2-isomeren 

fanns kvar oförändrad. Isomerselektivitet på samma sätt iakttogs även för 

metyl isopropylketonens dimetylaminenamin, där endast 1-isomeren rea-
10 3 

gerade 

1,4-Dikarbonylföreningar är av stort intresse genom den karaktär av 

utgångsmaterial dessa äger vid avsedd syntes av substituerade cyklopent-
10 it 

anoner 
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ENAMINONER 

Enaminoketoner, vinyloga amider, 3-amino-a,ß-omättade ketoner är några 

av de vanligaste benämningarna på det konjugerade systemet N-C=C-C=0 . 
2 

Greenhill har hävdat att eftersom detta konjugerade system inte uppvis

ar varken de fysikaliska eller de kemiska egenskaper som är associerade 

med ovan nämnda nomenklatur, borde det snarare hänföras till en egen 

klass av syntetiska intermediat - Enaminoner - . 

(A) Syntes av Enaminoner - Isomerproblematik 

Enaminoner har i huvudsak framställts genom substitution av en ketofunk-
1 »2 ,  2 5 ,  1 0 5 -  1 0 8 

tion i B-diketoner eller 3-ketoestrar med lämplig amin 

Eventuellt måste denna funktionalisering i vissa fall ske via motsvaran-
1 0 9 -  112 

de vinyloga syraklorid eller ester 

I I  
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För det fall att syntes sker från ß-diketoner som är osymmetriska, kan 

två isomera enaminoner bildas. 

R3 . R4 

0 o 

R 

H-NR V  S 
R— C — CH —C —R" C 

i. X 

o X :  
"  i -  ,  

R — C —C — C — R~ 

R1 

s 4 
i r r 

o 

ii 
R — C ~ C — C —R2 

R1 

12 3 4 Beroende på substituenterna R , R , R och R kan mängden av den ena 

eller den andra isomeren tänkas överväga. Denna komplikation har undvikts 

genom att man oftast begränsat sina studier till enaminoner från symmetr
ic) e 

iska ß-diketoner. Ostercamp har dock rapporterat syntes och isomer-

separation av de isomera enaminonerna, 

^80°ö ^20% 

i 
Även Wittig och Blumenthal har tidigare studerat isomerproblematiken 

vid ammoniaks reaktion med olika substituerade acetylacetofenoler. 

Syntes av enaminoner förutom de redan nämnda, har bl.a även rapporterats 

utgående från a,ß-acetyleniska ketoner, och från reaktion mellan nitriler 
113 9  lib 

och keton i närvaro av bas 
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Acylering av Enaminer - Bakgrund 

Ett attraktivt alternativ till andra diskuterade syntesvägar utgör acyl-

ering av enaminer med syraklorider. Därvidlag kan man genom val av amin-

substituent på enaminen och använd syraklorid, dels bestämma positionen 

på aminsubstituenten i enaminonen, och dessutom möjliggörs syntes av 

osymmetriska enaminoner. Denna syntesväg har studerats av olika forskn-
115 -  117 

ingsgrupper, och avhandlats.i ett flertal publikationer . De flesta 

studierna avhandlar syrakloridacyleringar av enaminer härledda ur alde-

hyder eller cykliska ketoner, för att efter hydrolys ge 1,3-dikarbonyl-

iska föreningar. Endast i undantagsfall har försök att isolera de inter

mediära enaminonerna företagits. Acylering har även rapporterats med an-
115, 1 16 

vändande av de till syraklorider syntetiskt ekvivalenta anhydrider och ketener 

Bensoylering av Metylketonenaminer 

Bensoylklorid saknar a-väten och kan därmed ej ge upphov till ketenbild-

ning. Möjligheten till regiospecifik funktionalisering av osymmetriska 

metylketonenaminer (Uppsats V) undersöktes, med hexan som lösningsmedel. 
118 

Kloroform som av andra framhållits som lämpligt lösningsmedel vid 

acyleringsreaktioner övergavs, eftersom isomerisering av(de i Uppsatserna 
116 

I,ii och iii undersökta) enaminerna befarades. En allmännt accepterad 

mekanism avseende enaminers acylering med syraklorider som saknar a-väten 

är att det initiait bildade N-acylerade saltet antingen fungerar som 

acyleringsmedel eller omlagras till ß-ketoimmoniumsalt, vilket snabbt 

deprotoneras till enaminon. Som bas verkar därvid oreagerad enamin. En

aminoner har rapporterats ha pK i storleksordningen 2.8-3.1 

^ N ̂  

Cl 

C — CH2 + 

i 0 

i ii 
N — C — r 
i 
C — CH0 

r — C — Cl 

+ / 

* N Cl 
ii 

r — c 

0 
ii 

CH.— C L 

i 
— C — ICH 

-HCl (Bas) 

0 
ii 

-C — R 
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För att undvika att hälten av mängden enamin genom saltbildning undan-

dras från reaktionsmöjlighet tillsättes vanligen en ickereaktiv bas så-
118 

som trietylamin eller användes dubbla mängden enamin jämfört med syra-
si 

klorid . I alla de studerade bensoyleringsreaktionerna (Uppsats V ,VI ) 

befanns att reaktionerna skedde under betingelser som sav upphov 

till fullständig isomerselektivitet, så att endast produkt härrörande 

från reaktion av respektive énamins 1-isomer kunde isoleras • Respekt ive 

enamins 2-isomer, för det fall att det var närvarande, verkade endast som 

bas. Detta betyder att till skillnad från de tidigare diskuterade proton

er ingsreaktionerna av de osymmetriska metylketonenaminerna, där selektiv-

itet mellan isomerer endast i vissa fall visade sig rådande, så var de 

studerade bensoyleringarna fullständigt isomerselektiv oberoende om en 

blandning av morfolin-, dimetylamin- eller dietylaminsubstituerade enam-

iner användes. Dessa resultat understryker alltså iakttagelser som gjordes 

vid de i Uppsats IV genomförda alkyleringsreaktionerna,nämligen att de 

från metylketoner erhållna enaminernas olika isomerer uppvisar en avse

värd skillnad i reaktivitet gentemot en attackerande elektrofil. 

Det utfallna hydrokloridsaltet av enaminerna visade sig i samtliga fall 

vara respektive enamins immoniumsalt. Frånvaron av enammoniumsalt må till

skrivas den företagna återloppskokningen som följde på avslutad addition 

av syrakloriden, där eventuellt bildat enammoniumsalt torde ha omlagrats 

till immoniumsalt. Ett något högre utbyte av 1,3-diketoner (erhållna 

efter sur hydrolys av bildade enaminoner) erhölls vid bensoylering av ren 

1-isomer + trietylamin jämfört med när reaktion företogs på en isomer-

blandning. Detta resultat"kan tillskrivas 1-isomerernas förmåga att fun

gera både som nukleofil och bas. 

(B) Acylering av Enaminoner 

Överskott av syraklorid lokalt i lösningen teller tota-lt sett), vid acylering 

av enaminer, ger oftast upphov till en acylering av den bildade enaminon-

en. Attack av syrakloriden kan därvid ske på kvävet, 8-kolet eller på 

karbonylsyret. Studier av diacyleringsreaktioner av enaminer har visat 

att en vidare acylering av monoacylerad produkt företrädesvis sker på 
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119 -  121 

syret . Analogt med tidigare, sä deprotoneras det därvid bildade 
. . .  .  1 1 9 - 1 2 1  

enol-immoniumsaltet till den konjugerade enamino enolestern 

Dessa av andra gjorda iakttagelser konfirmerades - Uppsats V - , eftersom 

sur hydrolys av blandningar av enaminon och diacylerad produkt alltid 

gav endast 1,3-diketoner. Några triketoner emanerande från en andra acyl-

ering på ß-kolet kunde inte iakttagas. 

Cl 

r 
R  — cu-c zzai. 

.ii 

o 
4 1 1  R —C-Cl 

Ca) 

§çïîêrios_§y_êï}3!pi!} 

CH —C — CH -,— C 
i, 

C H  —  C  —  C H  —  C  

H , H?0 

o 
II 

R CH—C — CH 0— C — R 

H+, H.,0 

r r-
N  ̂  0  
r ii 

-CH—c^r CH — c • 
il 

o 
4 11 

R -C-Cl 

(b) 

Bas 

-HCl 

o 
1 1  4 
C — R 

K K > 

n ̂  0y 
1 4 •C — C — CH— C — R 

3 Ç Ï. ì £ I i 0 S _ 3 Y. 90 20ÌG 2D 

iNot till figur: (a) N-acylerade species är inte stabila, eller acv1 eringsmedc1 . 

(b) Acylering av enaminon sker företrädesvis på karbony 1 syrct. 
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Det låter sig inte fastställas om förekomsten av obetydliga mängder 

N-bensoylmorfolin som biprodukt vid dessa bensoyleringsreaktioner på 

metylketonenaminerna var resultatet av heterolys av en N-acylerad enam-
117 

ins C—N bindning, som föreslagits av Hickmott , eller en vanlig amid-

bildning av syraklorid med fri morfolin, som eventuellt kan ha bildats 

genom dienaminbildning med påföljande avspaltning av morfolin eller funn

its närvarande från början.-Dock noterades N-bensoylmorfolin i märkbara 

mängder endast vid bensoylering av metyl propylketonens morfolinenamin. 

Genom försiktig addition, vid temperatur £0°C, och kraftig omrörn-

ing av reaktionsblandningen, kunde diacylering undvikas vid bensoyler-

ingsreaktionerna. 

Analogt med protoneringsreaktionen på en isomerblandning av metyl 

isopropylketonens morfolinenamin, där selektivitet vid protonering i 

kloroform även kunde uppnås, studerades bensoylering av metyl isobutyl-

ketonens morfolinenamin i olika lösningsmedel. Den tidigare omtalade rea-

ktivitetsskillnaden mellan de två isomererna befanns också vara närvara

nde i dessa fall. Sålunda gav bensoyleringarna, efter hydrolys av bildade 

enaminoner, upphov till 1,3-diketoner i följande utbyten: (lösningsmed

el/ % utbyte) hexan/68, eter/70, kloroform/68, metylenklorid/66, 

bensen/76 . övriga reaktionsbetingelser hölls konstanta. Variationen i 

utbyte får nog snarare tillskrivas förluster i olika grad vid upparbet-

ning och destination, än lösningsmedelsinflytande. 

Enaminoners Struktur 

För enaminoner är fyra ol-ika konformerer möjliga, 

0 
i i  h  i  

. C  , C  c  
0 C ̂  N — C N — 

i ! i 

trans-s-trans trans-s-cis 

N  O N .  
i  r  I I  f  

o  ^  c  ^  
i 

cis-s-trans cis-s-cis 
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och ett flertal UV, IR och NMR studier avseende strukturen på dessa har 
12 2-126 

rapporterats . För enaminoner med primär eller sekundär aminsubsti-

tuent föreligger dessutom möjlighet till enaminon - enolimin tautomeri, 

enaminon enol-imin 

127 -  1 31 

vilket har undersökts av flera författare . De enaminoner som stud

erats i föreliggande arbete är alla undantagslöst enaminoner med tertiära 

aminsubstituenter. Av steriska skäl är cis-s-cis konformeren den för en

aminoner med tertiär aminsubstituent minst troliga. Trans-s-trans kon

formerer absorberar vid 1600-1630 cm \ cis-s-trans vid ca 1640 cm 

-1 -1 116  
trans-s-cis vid ca 1655 cm och cis-s-cis vid 1580-1600 cm i IR 

De framställda enaminonerna (Uppsats V,VI) visade sig med ett undantag 

vara cis-s-trans eller trans-s-trans konformerer (Se Appendix II). De i 

metanollösningar upptagna UV spektra av enaminonerna styrker tolkningen 

avseende de olika enaminonernas konformerer, som gjorts baserade på IR 

data. *H NMR spektra av dessa föreningar visar på ett shift för vinyl

protonen vid 5 5.1-5.8. Enaminoner med morfolinsubstituent uppvisade ett 

shift vid ca 0.1 ppm högre pålagt fält jämfört med motsvarande dietyl-

aminsubstituerade enaminoner, vilket är i överensstämmelse med en tidi-
6 2  

gare rapport avseende bl.a dimedon deriverade enaminoner. 

(C) Acylering av Enaminer med q-Väteinnehållande Svraklòrider 

116,132-13«» 

Syraklorider kapabla att bilda ketener har föreslagits reagera 

med enaminer via ett zwitterjoniskt intermediat, för- att därefter bilda 

ett cyklobutanonderivat. Detta cykliska derivat ringöppnar sedan term-

iskt. Den alternativa direkta acyleringen är också möjlig. 
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\ R(H) 

Bas 

-HCl 

o 

II  
Cl—c CH —R-

i 
mm 

R1— en — c r: CH-

R R Bas -HCl 

R — C — C —CH, 

Rx /R 3 
xnf r 

R — CH — C 
L  

•R(H) 

-NRR= 

R .R 
^ o r II  

R — CH — C — CH — C — CH — R 

R (H) 

/—\ r 
-N O , -N 

När de studerade metylketonenaminerna (Uppsats VI) bringades att reagera 

med acetylklorid, isobut^rylklorid och cyklohexanoylklorid var de enda 

isolerade produkterna mono-, diacylerade och självkondensationsprodukter. 

För att söka fastställa huruvida cyklobutanonbildning var vid handen, 

upptogs IR prover på periodiskt uttagna prov från reaktionslösningen. 

Endast i ett fall, nämligen vid reaktionen mellan isobutyrylklorid och 

en isomerblandning av metyl isobutylketonens morfolinenamin, noterades 

den för cyklobutanoner karakteristiska IR absorptionen vid ca 1770 cm 

Uppvärmning av provet några minuter med varmluft från hårtork resulterade 

i försvinnande av denna absorption och en intensitetsförstärkning av en-

aminonabsorptionen. Motsvarande indikation på cyklobutanonbildning kunde 
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1 1 6 

inte registreras när enbart 1-isomeren + trietylamin bringades att rea

gera på analogt sätt. Detta till skillnad från de acyleringsreaktioner 
i 

av cykliska ketoners enaminer, som beskrivits av Hünig och medarbetare , 

där de fann att användning av två ekvivalenter enamin jämfört med syra-

klorid, istället för additiv bas (trietylamin), var tillräckligt för att 

undvika bildning av cyklobutanonderivat, och påföljande ringförstoring 

vid efterföljande ringöppningsreaktion. 

Ringöppning av ett bildat cyklobutanonderivat kan, beroende på sub-
13 3,13»* 

stituenter, leda till olika produkter 

R. 

N V '  r 2 

R C 

( e ) 
? 
(t) 

o. 

R =H R " /  H  

=LCH— c 

R^./R o 

II 
R1 — C — C — C — CH, R1— C — C -

/ \ 3 I 
2 x 3 '3 R R° R 

0 

II 
C — CH, 

2 
Ringöppning enligt väg (ej skulle leda till en annan enaminon (om R ell-

3 2 3 er R =H) än väg (t) ger, medan situationen där varken R eller R =H 

skulle leda till en icke konjugerad enaminoketon. Frånvaron av sådana 

produkter från väg (e) indicerar att acylerirîgen av de undersökta metyl-

ketonenaminerna sker direkt på enaminen utan föregående ketenbildning 

och/eller ringöppning av ett initiait bildat cyklobutanonderivat sker 

regiospecifikt enligt väg (T). 
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Till skillnad från de i Uppsats V beskrivna bensoyleringsreaktionerna 

var det inte möjligt att, under rådande betingelser, undvika diacylering 

när acylering med a-väteinnehållande syraklorider företogs. 

Tabell: Acylering av enaminer med q-väteinnehål lande syraklorider. 

àX. J- k
 r°i 

i sj 0 
0 

r̂ 1 c 
0 
ii 

X" 
J. 2 3 4 5 6 

UTGÅNGSMATERIAL ERHÅLLNA PRODUKTER 

Enamin (mol) Syraklorid (mol) Enaminon(mol) Enamino-enolester(mol) 

3 (0.127) 4 (0.127) (0.069) (0, ,02) 

1 (0.15) 5 (0.15) (0.11) (0. .01) 

2 (0.075) 5 (0.075) (0 .06) (0, .007) 

3 (0.10) 5 (0.10) (0.073) (0. .013) 

3 (0.10) 6 (0.10) (0.07) (0, .011) 

Syntesvägen via acylering av enaminer för kol-kol funktionalisering av 

det minst substituerade a-kolet på osymmetriska metylketoner är synbar

ligen både möjlig (och lämplig).De önskade osymmetriska B-diketonerna 

kunde på detta sätt framställas i utbyten 40-90% , vilket är jämför-
135 - 137 

bart med alternativa syntesmetoder 
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(D) Protonering och Reduktion av Enaminoner - Syntes av a,g-Omättade 

Ketoner 

NMR studier har visat att enaminoner protoneras företrädesvis på 
138- i to 

syret . Denna preferens resulterar de facto i en blockering av 

karbonylfunktionen samtidigt som en gentemot nukleofiler reaktiv immo-

niumfunktion induceras. Tidigare försök av andra att reducera enaminoner 
i m  - i u 7 

har lett till delvis olika resultat 

N , 0 

i '• 11 2 R — C - C H  —  C  —  R 

LiAlH^ 

( 1 «• 1 , 1 h2 ) 

\ 
0 

II  
R1— CH -CH2—C —R2 

Pd/H2 

eller^3-i«5) 

Pt/H, 
herl1-6'1"7) 

r OH 

R1—CH,-CH2—C — R2 R1— CH—CH2 —CH—R2 

Medan natriumborhydrid reduktion av ß-alkylthio-a,B-omättade ketoner 

ger a,ß-omättade ketoner i låga utbyten, visar det sig att selektiva red

uktionsmedel som natrium cyanoborhydrid inte förmår reducera enaminon-
1*»9 

systemet . Reduktion med användning av NaBH^-FeCl^ har dock rapport
iso 

erats , varigenom 3-aminoketoner kunnat framställas. För att utröna 

möjligheten till regiokontrollerad reduktion undersöktes natrium borhyd-

rids verkan på de i alkohol lösta protonerade enaminonerna. De genom 

trifluorättiksyra protonering in situ genererade enol-immonium salterna 

uppvisade NMR spektra analoga med de tidigare i Uppsats I och II be

skrivna immoniumsalterna. Så befanns att de två distinkta morfolinmulti-

pletterna i enaminonen hade efter protonering sammanfallit till en bred 

multiplett vid 6 ca 4, med en integral svarande mot åtta protoner. På

följande addition av natrium borhydrid uppslammad i isopropanol gav efter 

upparbetning a,ß-omättade ketoner (För experimentell beskrivning se 

Appendix I). 
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C — CH — C — R~ 

CF.CO^H / i-PrOH ^ 2 

» 

CF.CO. .•> I 
OH 

R1— C — CH — C — R2 

NaBH4/i-PrOH 

n. 

R1— CH — CH 7 — C — R2 

Deaminer ing 

R1— CH"CH — C — R2 

Samma reaktionsbetingelser, men med natrium borhydrid uppslammad i met

anol ledde till en blandning av a,$-omättade ketonen och en a,ß-omättad 

alkohol, som torde vara resultatet av en delvis fortsatt reduktion av en 

initiait bildad a,B-omättad keton. Det iakttagna lösningsmedelsberoendet 

vid reduktionen är i överensstämmelse med tidigare arbeten avseende red-
1 5 i 

uktion av a,3~omättade ketoner . I isopropanol erhölls <5% a,ß-omättad 

alkohol som biprodukt. Natrium borhydrid helt upplöst i metanol förmådde 

inte reducera enaminonerna, utan resulterade endast i goda utbyten av 

återvunnen enaminon. Detta resultat må tillskrivas natrium borhydrids 
1 5 2 

förmåga att reagera med metanol , och den därvid bildade natrium tri-
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metoxyborhydriden är i likhet med natrium cyanoborhydrid alltför svagt 

reduktionsmedel för att ge någon reaktion. Reduktion av enaminoner som 

har en fenylgrupp i konjugering med enaminonsytemet resulterade endast i 

a,3-omättade ketoner (se tabell nedan), förmodligen beroende på att den 

närvarande konjugationen stoppar en vidare reduktion av den bildade 

a,3-omättade ketonen. 

Tabel 1 : Utbyten av de i Upp'sats VII framställda a, ß-omä ttade ketonerna. 

0 

" 2 R1 — CH — CH — C — R 

R^= R^= Isolerat utbyte (%) 

Isobuty1 Isopropy1 65 

Neopentyl Isopropy1 57 

Neopentyl Cyklohexyl 75 

Propyl Feny 1 70 

Isobuty1 Fenyl 56 

Neopentyl Feny 1 82 

Den lätthet varmed deaminering skedde kan eventuellt förklaras av den 

närvarande trifluorättiksyran, eftersom i den omvända reaktionen viz add

ition av arylaminer till vinylketoner har nödvändigheten av närvaron av 
1 53 

katalytiska mängder syra i transition state postulerats . Alternativt 

kan en i lösningen bildad diboran vara det reducerande speciet och red

uktion därvid skett i analogi med vad som rapporterats angående reduktion 
15^,155 

av enaminer och enaminoner med diboraner . Noteras bör , att bildn

ing av a,$-omättad keton i jämförbara utbyten skedde oberoende av om di-

etylamin- eller morfolinsubstituerade enaminoner användes som utgångs

material. a,g-Omättade ketoner är intressanta utgångsmaterial vid organ-
156-158 

isk syntes, och ett antal syntesmetoder för dessa har rapporterats 
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I likhet med förhållandet för enaminoner, är även för a,ß-omättade keton-

er fyra olika konformerer möjliga. 

o 

il 
c , c ^ c 

0 ̂  c r 

trans-s-cis trans-s-trans 

0 
il 
c 

C1S-S-C1S cis-s-trans 

För de framställda a,3-omättade ketonerna som saknar bensoylgrupp befanns 

NMR, IR) alla vara blandningar av trans-s-trans och trans-s-cis kon

formerer. De bensoyliska a,$-omättade ketonerna uppvisade däremot endast 

s-trans absorption vid ca. 1670 cm \ och ingen absorption vid ca 1695 
I 159-161 

cm , vilken är karakteristisk för s-cis isomerer , kunde iakttagas 

Definitiv kvantifiering av eventuellt förekommande cis-olefiniska isomer

er för dessa bensoyliska a,ß-omättade ketoner lät sig inte göras efter

som de olefiniska protonerna överlappar med de aromatiska protonerna i 

dessa föreningars NMR spektra. 
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SAMMAN FATT NING 

I denna a vhandling har påvisats en möjlighet att regiospecifikt funktion-

alisera metyl alkylketoner i metylgruppen. Detta har skett via de inter

mediära enaminerna respektive enaminonerna, och resultatet efter hydrolys 

och upparbetning är en transformering av dessa metylketoner till B-di

ke t oner, Y-dikar bony 1 föreningar och a, B-omättade ke toner. 

En avsevärd skillnad i'reaktivitet mellan isomera enaminer har fast

ställts, så att endast de minst subs tituerade isomererna för respektive 

enamin funktionaliserats, under de reaktionsbetingelser som reaktionerna 

utförts vid. För metylketonernas morfolinenaminer synes den beskrivna 

protonerings-deprotoneringssekvensen vara en generell metod för att över

föra en isomerblandning till den minst substituerade isomeren, och detta 

öppnar därmed en möjlighet för vidare regiokontrollerade funktionaliser-

ingar. Bildade intermediat har i flera fall isolerats och karakteriserats 

med spektroskopiska hjälpmedel, medan i vissa fall dessa endast påvisats 

genom indirekta metoder. Spekulation kring reaktionsmekanismer har i gör

ligaste mån undvikits. 

Schematisering_av i avhandlingen_ingående delar: 

Y-DIKARBONYLER 8-DIKETONER 

ENAMINER 

1)alkylering 

2)hydrolys 

acylering 

hydrolys hydrolys 

ENAMINONER acylering>(-Enamin0 enolester) 

protonering deprotonering protonering deprotonering 

IMMONIUM SALTER (Enolimmonium salter) 

1)reduktion 

2)deaminering 

q,B-OMÄTTADE KETONER 
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AVSLUTNING 

Kreativitet inom syntetisk organisk kemi är sällan frukten av en mans 

snilleblixtar och arbete under eremitiska förhållanden, utan oftare 

induceras sådan verksamhet av stundtals sprakande och eldfängda 

diskussioner, där ideér många gånger förfäktas stick i stäv mot (och 

oftast förkastas av) den krassa omvärldens,i och för sig berättigade, 

misstro. Mellan den ursprungliga ideén och det färdiga resultatet 

ligger ofta månader eller ibland år av idogt arbete. 

I sken av dessa reflexioner vill jag därför avslutningsvis rikta 

ett varmt tack till min handledare och rådgivare Professor Christoffer 

Rappe, vänner och arbetskamrater vid avdelningen samt sist men inte 

minst min flerårige samarbetspartner Rolf Carlson. Tack för den 

otvungna atmosfär och den anda av gemenskap ni alla bidragit till att 

skapa, vilket gjort den "grå vardagen" under min doktorandtid till 

stunder av inspiration, glädje och gemenskap. 

För ekonomiska bidrag som möjliggjort mitt deltagande i ESOC I 

1979 ( 1st European Symposium on Organic Chemistry i Köln) vill jag 

tacka Wallenbergsstiftelsen samt Naturvetenskapliga Forskningsrådet. 

Smärre bidrag från LKAB's Waldenströmska och Casselska stiftelser har 

också mottagits med tacksamhet. 
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APPENDIX I 

SYNTESBESKRIVNINGAR: (A) Enaminer från metylketoner 

och sekundär amin med TiCl^ 

som katalysator och vatten-

upptagare. Isomertransformation. 

(B) Alkylering av metylketon-

enaminer med bromometyl-

karbonyl föreningar. 

(C) Acylering av metylketon-

enaminer med syraklorider. 

Framställning av enaminoner 

och hydrolys till ß-diketoner. 

(D) Reduktion av protonerade 

enaminoner, framställning 

av a,ß-omättade ketoner. 
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SYNTES AV ENAMINER MED TiCl4 SOM KATALYSTOR OCH VATTENFÅNGARE , (A) 
TRANS FORME RING AV ISOMERBLANDNING TIL REN 1-ISOMER. 

Skala: 0.5-1 mol (typexempel 0.5 mol skala) 

En 2-liters 3-halskolv med omrörare (stark omrörarmotor) kylare och 

dropptratt försätts med 0.5 mol Metylketon och 2.0 mol sekundär amin, 

löst i ca 1000 ml hexan (eller pet-eter 60-70°). Omröraren startas och 

reaktionslösningen kyls externt ned till ca 0-(-10°C). När reaktions

lösningen är helt kall, tilldroppas 33 ml TiCl^ löst i ca 75 ml hexan, 

ner i reaktionslösningen i sådan takt att klumpar inte bildas i kolven. 

Efter avslutad addition (tid ca 30 min) tags köldbadet bort och ersätts 

med värmemantel, varpå reaktionslösningen får återloppskoka under kon

tinuerlig omrörning i tre timmar. Lösningen filtreras genom glasfilter-

tratt, och lösningsmedlet evaporeras därpå. Återstoden destilleras vid 

reducerat tryck (försiktigt ty stor risk för skumning), vilket ger enamin 

i utbyten 70-100%. 

Not: Innan kolven fylls med reaktanter är det lämpligt att blåsa, ur den 

med kvävgas. Likaså är det lämpligt att försätta kylaren med ett 

torkrör. 

RCOCH3 + HNRR enamin + H20 

TiCl4 + 2 H20 Ti02 + 4 HCl 

3 7 

Not: Denna syntesmetod som tidigare beskrivits av White och Weingarten 

och på senare tid modifierats av Carlson och medarbetare , har med-

tagits emedan den utgör förutsättningen för de vidare studierna som re

laterats i denna avhandling. 
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(A) 
överföring av en isomerblandning av morfolinenamin till 1-isomer 

Typical Procedure 

The reaction vessel was a 250 ml three-necked flask fitted with a 

Hershberg stirrer, a dropping funnel and a drying tube with cotton 

wool. To 16.9 g (0.10 n)o 1 ) of an equilibrium mixture of the methyl 

isobutyl ketone morpholine enamine in 80 ml of pentane at 0°C was 

added with stirring over 15 min 11.5 g of trifluoro acetic acid in 

10 ml of pentane and the mixture stirred for another 20 min. 

tert-Butylamine 8.0g was then introduced in one amount with vigor

ous stirring. Stirring was continued for 10 min whereafter the pre

cipitated tert-butyl ammonium trifluoroacetate was removed by filtr

ation using a sintered glass funnel. The reaction flask was rinsed 

with two 10-15 ml portions of cooled pentane. Addition of a few cryst

als of "proton sponge" followed by evaporation under reduced press

ure at 0°C and finally at 1 mmHg afforded 15.9 g of solvent-free 

enamine,941 recovery. The isomer distribution was 1-isomer:2-isomer 

88:12. 

If the pure 1-isomer is to be used for further applications (acyl-

ation etc) it is advisable not to first isolate the 1-isomer, instead 

the use of hexane as solvent is preferred and simply use the 1-isomer which is 

generated in situ. 
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ALKYLERING AV METYLKETONENAMINER MED BROMOMETYL KARBONYLFÖRENINGAR (B) 

Typical Procedure 

Bromomethyl tert-butyl ketone 1.90 g (10.6 mmol) was placed in a 

Erlenmeyer flask equipped with a magnetic stirrer, dropping funnel 

and a reflux condenser fitted with a CaCl9 drying tube. 2-Dimethyl-

amino-5-methyl-l-butene 6.3 g (56 mmol,excess) was added in portions 

to the stirred bromoketone, the stirring being continued for 0.5 h to 

ensure complete reaction. The precipitated ketoimmonium salt was 

hydrolyzed with 20 ml of acidulated (HCl) water and stirred for an 

additional 0.5 h. The aqueous phase was extracted with 2x50 ml of 

ether, and the combined etheral phases were treated-.with 10 ml of 2% 

NaHCOu solution and washed with 3x10 ml of water. The organic layer 

was dried (MgSO^) and the ether evaporated in vacuo yielding 1.70 g 

(87°0 of 2 , 2,7-trimethyl-3,6-octanedione . 

For Preparative Scale 

2-Dimethylamino-3-methyl-l-butene 13.0 g (0.12 mol) was added in 

portions to bromomethyl phenyl ketone 19.9 g (0.10 mol) with stirring 

following the procedure given above. The yield obtained after dist

illation (119-120 °C/0.3 mmHg) was 12.0 g (591) of 1-phenyl-5-methyl-

-1,4-hexanedione. 
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SYNTES AV ENAMINONER - HYDROLYS TILL DIKETONER (C) 

General Procedure 

The least substituted isomer of the enamine (0.1 mol) was placed in 

a 250 ml three-necked flask (equipped with a Hershberg stirrer, reflux 

condenser with a drying- tube and a dropping funnel) dissolved in 75 ml 

of hexane, and 0.11 mol of triethylamine was added to the reaction 

mixture as hydrogen chloride scavenger (in case of using an isomeric 

mixture of enamine, it needs to be checked that the amount of 1-isomer 

is >0.1 mol, and add triethylamine in order to fill up the need for 

auxiliary base). The acid chloride (0.1 mol) dissolved in 75 ml of 

hexane was added dropwise to the vigorously stirred enaminic solution, 

which was kept at 0°C. After completed addition the reaction mixture 

was stirred for additional 2 h at temperature 0-25 °C and at room 

temperature overnight. 

The precipitated triethylamine hydrochloride was filtered off 

(or in case of using the most substituted isomer as a base, the imm-

onium chloride was filtered off under nitrogen) and washed with 3x20 

ml of dry ether. Evaporation of ether-hexane and fractionated distill

ation at reduced pressure afforded the enaminone in a pure state, 

yields 70-1001 (in case of a crystalline enaminone, washings with cold 

hexane was sufficient to obtain ^"H NMR pure enaminone ) . 

(Note: The reaction can be scaled up to at least 1 mol scale. However, 

in these cases it is preferred to first convert the enaminic mixture 

to the least substituted isomer, since the otherwise precipitated 

immonium chloride which is quite hygroscopic^tends to adsorb some of 

the yielded enaminone) 

Hydrolysis with 6 M HCl solution of the enaminone affords, after 

distillation at reduced pressure, the 8-diketones in yields 40-901. 



-53-

REDUKTION AV PROTONERADE ENAMINONER MED NATRIUMBORHYDRID - (D) 

SYNTES AV a,3-OMÄTTADE KETONER 

General Procedure 

To 0.1 mol of the enaminone dissolved in 50 ml of isopropanol p.a , 

in a 250 ml three-necked flask (equipped with a Hershberg stirrer, 

reflux condenser and a dropping funnel), was added with stirring 

0.1 mol (11.5 g) of trifluoroacetic acid dissolved in 20 ml of iso

propanol p.a . The reaction vessel being externally cooled on an 

ice-water bath. Stirring was continued for additional 15 min. To the 

stirred solution was added in small portions a slurry of the fine-

powdered sodium borohydride suspended in 50 ml of isopropanol p.a 

over a period of 10 min , the ice-water bath was removed and the rea

ction mixture was stirred for additional 4 h (or overnight) at room 

temperature. The colorless to pale yellow reaction mixture was freed 

from solvent on an evaporating dish, and the remaining oily residue 

was treated with 20 ml of 5% NaOH solution and extracted with 3x20 ml 

of ether. The ether layers were combined, washed with water and dried 

with anhydrous Na2S0^. Removal of ether and fractionated distillation 

afforded the a,3-unsaturated ketones in yields 60-801. 
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APPENDIX 

SPEKTRALDATA FÖR FRAMSTÄLLDA FÖREiNINGÅR: 

ENAMINER 

ENAMINONER 

y-DIKARBONYLER 

ß-DIKETONER 

a,B-OMÄTTADE KETONER 
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Tabell: NMR och IR data för metvlkctonenaminer. 

R R 

R1 C zizze R3 

R' 

Rò R2 R1 NRR 

1H XMR ( 6 ) 

vinylprot 

IR 

( cm 

Propyl H H Morfo 1 in 3.95 
b 

5. 80 - 1600 

Hexyl H H 3.98 
b 

3.83 - 1605 

Isobutyl H H 3.83 3 . 80 a - 160 2 

Neopentyl H H 3.95 
a 

3.90 - 1608 

2-Fenyletyl H H 3.90 
a 

3.82 - 1605 

Isopropyl H H 3.97 3 .81a - 1601 

Cyklopropyl H H 3.87 
a 

3.73 - 1600 

Cyklopentyl H H 4.10 
b 

3.88 - 1603 

Cyklohexyl H H 4.05 3.90b - 1608 

Fenyl H H 4.32 4 .17C - lfcOO 

tert-Butyl H H 4.82. 
a 

4.58 - 1605 

Isopropyl H H Dimetylamin 3.82 3. 6Sa - 1625 

Isopropyl H H Dietylamin 3.91 
a 

3.71 - 1612 

Isobutyl H H _ 1! _ 3.71 
a 

3.61 - 1616 

Metyl H Isopropyl _  t »  _  4.053 1.6 1630 

Metyl H Etyl Morfolin 4.3 b - 1.6 16 36 

Metyl H Pentyl _  » t  _  4 .3 b - 1 .65 1645 

Metyl H Isopropyl _  M  _  4. 2 a - 1.6 1640 

Metyl H Bensyl - " -
a 

4.6 - 1.8 1640 

Metyl Metyl Metyl _  I I  _  
- -

a 
1.7 

b 
1.7 

1660 

Metyl Cykl open ty liden _  M  _  
- -

a 
1.7 

b 
1.7 1680 

Metyl Cyklohexyl iden _  M  _  
- -

b 
1.55 1660 

Metyl H Fenyl _  t  f  _  5.5 -

c  
1.8 1620 

Isopropyl H FI Pyrrol idin 3.52 , _ _ a Ù . ùù - 1620 

Isobutyl H H _  1 1  _  3.41 3.40a - 1620 

Metyl H Isopropyl _  » »  _  
a 

3. 7S - 1 .S 1 0 4 0 

Not: 1H NMR upptagna i : a = utan lösningsmedel , 
b= i bensen 
c = i CDC1-

IR neat - film. 
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l-cyclopropyl-3-phenyl-l,3-propanedione 

Yield: 49% (regiospecific) b.p. 126-128 °C/ 0.8 mmHg. 

NMR (60 MHz,CDC13) <5 7.9-7.7 (2H,m), 7.47-7.27 (3H,m), 

6.23 (1H,s), 1.8 (lH,m), 1.33-0.67 (4H, A2B2 pattern), 

15.5 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.int., fragment)) 188 (63,M+), 

173 (13 ) , 160 (100 ,M-C-H - ) , 147 ( 41, M-C^H. ) , 118 ( 38 , M-C. H.O) J Z 4 J J 4 O 
105 (73,C6H5CO) ,77 (11,0^), 69 (73,C3H5CO), 41 (9,C3H5). 

1,5-diphenvl-l,3-pentanedione 

Yield: 40% (regiospecific) b.p. 181 °C/ 0.8 mmHg. 

40% (selective) 

1H NMR (60 MHz,CDC13) 5 7.81-7.5 (2H,m), 7.38-7.17 (3H,m), 

7.08 (5H,s), 6.0 (1H, s ) , 3.23-2.25 (4H, A2B2 pattern), 

15.2 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.intfragment)) 252 (3,M+), 

210 (17,M-CH-CO), 209 (100,M-CH-.CO), 147 (40,M-C^H.C0H.), Z J D D Z 4 
105 (56/C6H5C0), 91 (3,C6H5CH), 77 (3,C6H5). 

4-methvl-l-phenyl-l,3-pentanedione 

Yield: 60% (regiospecific) b.p. 110-113 °C/ 1 mmHg. 

57% (selective,morph.enam.) lit. 186 °C/ 45 mmHg. 

3 5% • ( u ,dimethylam. enam.) 

1H NMR (60 MHz,CDC13) 6 7.91-7.68 (2H,m), 7.45-7.25 (3H,m), 

6.1 (IH,s), 2.6 (lH,sept), 1.21 (6H,d),15.8 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.int.,fragment)) 1-90 (23,M+), 

147 (100 ,M-C3H7) , 105 -(23,C6H5CO) , 69 (24 ,C3H5CO). 
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5,5-dimethyl-l-phenyl-1,3-hexanedione 

Yield: 65% (regiospecific) b.p. 114 °C/ 0.5 mmHg. 

1H NMR (60 MHZ,CDC13) 6 7.86-7.67 (2H,m), 7.38-7.18 (3H,m), 

6.05 (1H,s), 2.23 (2H,s), 1.07 (9H,s), 16.2 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.intfragment)) 218 (15,M+), 

203 (6,M-CH3), 163 (10,M-C4H7), 162 (100,M-C4Hq), 161 ( 39 ,M-C_.H9 ) , 

147 (83,M-C5HN) , 120 (7 ,M-C5H1QCO) , 105 (43,CGH5CO), 69 (10,C5Hg). 

5-methvl-l-phenyl-l , 3-hexanedione 

Yield: 91% (regiospecific) b.p. 115-117 °C/ 0.7 mmHg. 

67% (selective) lit. 110-113 °C/ 1 mmHg. 

LH NMR (60 MHz,CDCl3) 5 7.96-7.73 (2H,m), 7.5-7.3 (3H,m), 

6.13 (lH,s), 2.26 (2H,d), 2.17 (lH,m), 1.15 (6H,d), 

16.2 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.int.,fragment)) 204 (32,M+), 

189 (14,M-CH3), 162 (46,M-C3H6), 161 (17/M-C3H?)/ 147 (100,M-C4Hg), 

120 (29,M-C4H8CO) , 105 (61,C6H5CO), 85 (16,C4H9CO), 69 (35,0^00). 

1-phenyl-l,3-hexanedione 

Yield: 55% (selective) b.p. 88-92 °C/ 0.5 mmHg. 

lit. 166-171 °C/ 20 mmHg. 

1H NMR (60 MHZ,CDC13) 5 7.88-7.72 (2H,m), 7.44-7.25 (3H,N), 

6.1 (LH,s), 2.37 (2H,t), 1.63 (2H,sext), 0.95 (3H,t), 

16.0 (lH,enolic OH,broad). 

MS (IP 20eV: m/e ( % rei.int.,fragment)) 190 (39,M+), 

162 (19,M-C2H4), 147 (100,M-C3H?), 120 (16,M-C3H6CO), 

Ì05 (62,C,H_CO), 71 ( 19 , C,H-.CO) , 69 (40,C,H.CO). 
O D  J  /  J  D 
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2,7-Dimethyl-4-octene-3-one 

Yield: 65% b.p. 83-85 °C/ 10 mmHg. 

1H NMR (60 MHz,neat) 6 0.90 (6H,d), 1.05 (6H,d), 1.7 (IH,m), 2.1 

(2H,t,J=8Hz)„2.85 (IH,sept), 6.2 (IH, 

D,J=16Hz), 6.9 (1H,ABX2/Jex=8HZ,Jab=16HZ). 

(Note: The spectrum reveals to be "nearly"first order AMX 

13c NMR (60MHz,neat) 6 201.0 (C=0), 144.8 (-C6=C-C=0), 

130.0 (-C=Ca-C=0), 41.9 , 38.1 , 28.2 , 

22.5 , 18.6 

IR (neat-film) 3020 (w) , 1696 (s) , 1672 (s) , 1628 (s) , 1015 (ra) , 

9 8 0 ( s ) cm . 

MS (IP 20eV: m/e (% rei.int.,fragment)) 154(4,M+), 111(58,M-C3H7), 

69(13,C3H5CO), 55(100,C4H?), 43(33,C3H?), 

41(22,C3H5). 

2,7,7-Trimethyl-4-octene-3-one 

Yield: 57% b.p. 40 °C/ 0.1 mmHg. 

XH NMR (60MHz,neat) 6 0.96 (9H,s), 1.1 (6H,d), 2.1 (2H,d,J=8Hz), 

2.9 (1H,sept), 6.2 (1H, ABX2,Jßx=8Hz,JAß= 

16Hz). 

(Note: The spectrum reveals to be "nearly" first order AMX 

13C NMR (60MHz,neat) 6 200.9 (C=0), 142.9 (-C=C-C=0), 
P 

130.9 (-OCa-C=0) , 46.8 , 38.0 , 31.3 , 

29.4 , 18.4 

IR (neat-film) 302 5 (w) ,169 5 (s),16 71(s) ,16 27 (s) , 1002 (m) , 

981(s) cm 

MS (IP 70eV: m/e (% rei.int.,fragment)) 168(1,M+), 125(74,M-C3H?), 

112(74,M-C4HG), 97(31,M-C3H7CO), 

71(28,C3H7CO/C5H11) , 57 (100,0^) , 

43(27,C3H?), 41(36,C3H5). 
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l-Cyclohexyl-5,5-dimethyl-2-hexene-l-one 

Yield: 75% 

XH NMR (60MHz,neat) 

b.p. 132-134 °C/ 9nunHg, 

6 0.95 ( 9H, s) , 1.8-1.0 (llH,m), 2.1 (2H, 

d,J=8Hz), 6.1 (lH,d,J=16Hz), 

6.8 (1H,ABX2,Jbx=8Hz,Jab=16HZ) 

(Note: The spectrum reveals to be "nearly" first order AMX 

13, C NMR (60MHz,neat) 6 

IR (neat-film) 

200.2 (C=0), 142.8 (-C=C-C=0), 
p 

131.0 (-C=Ca-C=0), 48.2 , 46.8 , 31.3 , 

29.4 , 28.8 ,26.2 , 25.8 

3020(w),1692(s),1668(s),1625(s),1000(m), 

981(s) cm"^". 

MS (IP 70eVs m/e (% rei. int.,fragment)) 208 (2,M ), 152 (13,M-C4Hg), 

137 (31,M-C5Hl;L) , 125 (21 »M-CgH^) , 

83 (16,CgHxl), 69 (19,C5H9), 57 (100,C4Hg), 

41 (30,C3H5). 

l-Phenyl-2-hexene-l-one 

Yield: 70% 

1H NMR (60MHz,neat) 6 

13 C NMR (60MHz,neat) 

IR (neat-film) 

b.p. 78-79 C/0.1 mmHg. 

0.9 (3H,t), 1.4 (2H,m), 2.1 (2H,m), 

8.2-7.9 (m, 

7.5-7.25 (m, total 7H) 

7.1-6.9 (m, 

188.9 (OO) , 148.8 (-Cß=C-C=0), 138.2 , 

132.5 , 128.6 , 125.8 , 34.8 , 21.7 , 13.8 . 

3050 (w) ,1671 (s) ,1620 (s) ,1597 cm) ,1577 (m) f 

-1 1015(m),983(m),765(m),690(s) cm 

MS (IP 70eV: m/e (% rei.intfragment)) 174 (24,M'), 159 (7,M-CH^), 

145 (17,M-C2H5), 131 (13,M-C3H7), 

105 ( 100,CrHcCO) 9 55 ( 24 ,CHoCHC0) . b b ^ 
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5-Methyl-l-phenyl-2-hexene-l-one 

Yield: 56% 

1H NMR (60MHz,neat) 

13 C NMR (60MHz,neat) 

IR (neat-film) 

b. p. 80 C/0.1 mmHg. 

0.9 (6H,d), 1.7 (IH,sept), 2.1 (2H,m), 

8.1-7 .8 (m, 

7.5-7.3 (m, total 7H). 

7.1-6.9 (m, 

188.6 (C=0), 147.7 (-C =C-C=0), 138.1 , 
P 

132.5 , 128.5 , 126.7 , 41.8 , 28.0 , 22.3 

304 5(w),1667(s),1618(s),159 6(m),1576(m), 

1002 (s),980 (s),755 (m),690 (s) cm"1. 

MS (IP 70eV: m/e (% rei.intfragment)) 188 (23,M ), 173 (14,M-CH3), 

146 (36,M-C3H6), 145 (61,M-C3H?), 

133 (21,M-C4H7), 131 (19,M-C4H9), 

111 (4,M-CgH5), 105 (100,C6H5CO), 

77 (64,C6H5), 55 (26,0^), 43 (51,C3H?). 

5,5-Dimethyl-l-phenyl-2-hexene-l-one 

Yield: 82% 

1H NMR (60MHz,neat) 

13 C NMR (60MHz,neat) 

IR (neat-film) 

b.p. 81-82 C/0.08 mmHg. 

0.90 (9H,s), 2.1 (2H,d), 

8.2-8.0 (m, 

7.55-7.35 (m, total 7H). 

7.15-7.0 (m, 

188.4 (C=0), 146.0 (-C =C-C=0), 138.4 , 
p 

132.3 , 128.4 , 127.6 , 46.9 , 31.3 , 29.3 

3055(w),1670(s),1620(s),159 7(m),1578(m), 

1000(s) ,978(s) ,730(m) , 690 (s) cm-1. 

MS (IP 70eV: m/e (% rei. int., fragment) ) 202 (1*,M ), 146 ( 100 ,M-C^Hg) , 

145 (45,M-C4Hg), 131 (13,M-C5H1;L) , 

105 (40,CgH5CO), 77 (32,C^), 57 (84,C^). 


