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Sammendrag 
 

Halodiazoacetater har nylig blitt anvendt i tre rhodium(II)-katalyserte reaksjonsveier, og har vist seg 

som en interessant gruppe diazoforbindelser fra et syntetisk perspektiv. 

 

Halodiazoacetatenes termiske stabilitet er lav og i denne oppgaven har deres termiske 

egenskaper blitt undersøkt med en metode basert på 
13

C-NMR, utviklet for å følge den termiske 

dekomponeringsreaksjonen til forbindelsene. Betydelige forskjeller i den termiske stabiliteten til klor-, 

brom- og joddiazoacetat har blitt avdekket ved å beregne deres halveringstider i løsning. For å belyse 

hvilke faktorer som påvirker stabiliteten til forbindelsene, har reaksjonsbetingelsene for den termiske 

dekomponeringsreaksjonen for etylbromdiazoacetat blitt undersøkt ved å variere betingelser som 

startkonsentrasjon, temperatur, løsningsmiddel og tilsetning av additiver. Flere av de undersøkte 

betingelsene viste seg å påvirke dekomponeringshastigheten i betydelig grad, og dette inkluderer 

temperatur, løsningsmiddel og tilsetning av additiver. 

Reaktiviteten til halodiazoacetatene overfor en serie egnede substrater ble videre studert under 

termiske og katalytiske betingelser. Syklopropanering av styrenderivater ble undersøkt for 

etylklordiazoacetat og etylbromdiazoacetat under termiske betingelser, men ga lavere utbytter og 

diastereomere overskudd i de dannede syklopropanene sammenliknet med korresponderende 

rhodium(II)-katalyserte reaksjoner. Videre ble en rekke substrater med ulike funksjonelle grupper 

undersøkt i reaksjoner med etylbromdiazoacetat. Hovedresultatet fra dette arbeidet var oppdagelsen av 

reaksjonen mellom etylbromdiazoacetat og indol, der en ringekspansjon inntraff og ga et etylkinolin-

3-karboksylat som produkt. Reaksjonen ble studert for en rekke indolderivater og en serie 2,4-

usubstituerte kinolin-3-karboksylater ble isolert i gode utbytter.  
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Abstract 
 

The recent application of ethyl halodiazoacetates in three rhodium(II)-catalyzed reaction pathways has 

established them as a synthetically interesting class of diazo compounds. 

 

The thermal stability of the halodiazoacetates is low and this thesis aims to study their thermal 

properties with a method based on 
13

C-NMR, developed to follow their rate of thermal decomposition. 

The study revealed significant differences in thermal stability of ethyl chloro-, bromo- and 

iododiazoacetate, by calculation of their halflives in solution. An investigation of the conditions under 

which the thermal decomposition takes place has been undertaken, in order to shed light on factors 

that influence the stability of the compounds, by varying reaction parameters such as initial 

concentration, temperature, solvent and the presence of additives. Several parameters were found to 

significantly influence the rate of decomposition of the compounds, including temperature, solvent and 

the presence of additives.  

In continuation, the reactivity of the halodiazoacetates towards a series of selected substrates 

was studied under thermal and catalytic conditions. In the cyclopropanation of styrene derivatives with  

ethyl chloro- and bromodiazoacetate, the reactions afforded lower yields and diastereomeric ratios of 

the produced cyclopropanes compared to those of the corresponding rhodium(II)-catalyzed reactions. 

A series of substrates with different functional groups were then investigated in their reactions with 

ethyl bromodiazoacetate. The most significant outcome of this study was that, in the reaction of ethyl 

bromodiazoacetate and indole, a ring expansion of indole occurred to produce ethyl quinoline-3-

carboxylate. This reaction was investigated for a series of indole derivatives, resulting in the isolation 

of 2,4-unsubstituted, ethyl quinoline-3-carboxylates, in good to excellent yields.  
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Forkortelser 
 

acac acetylacetonat 

COSY correlated spectroscopy 

δ kjemisk skift 

d dublett 

DBU 1,8-diazabisyklo-[5.4.0]-undek-7-en 

dd dobbel dublett 

DFT density functional theory 

dt dobbel triplett 

DEPT distortionless enhancement by polarisation transfer 

dq dobbel kvartett 

d.r. diastereomert forhold 

EDA etyldiazoacetat 

EDG elektrondonerende gruppe 

EDTA etylendiamintetraacetat 

EI electron impact 

ekv. ekvivalent 

esp α,α,α′,α′-tetrametyl-1,3-benzendipropansyre 

EWG elektrontiltrekkende gruppe 

FID free induction decay 

GC gasskromatografi 

h time(r) 

HMBC heteronuclear multiple-bond correlation spectroscopy 

HMQC heteronuclear multiple quantum correlation 

HR-MS high resolution mass spectrometry 

HSQC heteronuclear single quantum correlation 

J koblingskonstant 

m multiplett 

MS massespektrometri 

m/z masse-ladnings-forhold 

NCS N-klorsuccinimid 

NBS N-bromsuccinimid 

NIS N-jodsuccinimid 

NOE nuclear overhauser effect 

NOESY nuclear overhauser effect spectroscopy 

OAc acetat 

OTf triflat (-SO3CF3) 

Ph fenyl 

ppm parts per million 

q kvartett 

Rf retensjonsfaktor 

Rt retensjonstid 

r.t. romtemperatur 

s singlett 

t triplett 

T1 relaksasjonstidskonstant 

t1/2 halveringstid 

THF tetrahydrofuran 

TLC tynnsjiktskromatografi 

TMEDA tetrametyletylendiamin 

TOCSY total correlation spectroscopy 

TPA trifenylacetat 
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Tegnsetting 
 

Det er i denne oppgaven konsekvent valgt å bruke punktum som desimalskilletegn fremfor komma 

som er vanlig i norsk rettskrivning. Dette er gjort for å lette lesbarheten, særlig ved rapportering av 

spektroskopiske data. Eksempel: 1.10, 1.20 fremfor 1,10, 1,20. 

 

Stereokjemi 
 

 

Brukes for å betegne at en forbindelse foreligger som en blanding av isomerer.  
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Kapittel 1 Teori og bakgrunn 
 

1.1 Innledning 
 

Diazoforbindelser er en viktig stoffklasse i organisk kjemi, særlig på grunn av forbindelsenes mange 

syntetiske anvendelser med innskuddsmetallbaserte katalysatorer.
1
 I Bonge-Hansen-gruppen har en 

gruppe diazoforbindelser blitt viet spesiell oppmerksomhet, etter at det ble utviklet en metode for å 

effektivt halogenere etyldiazoacetat (EDA) med et N-halosuccinimid (NXS) og en base (DBU).
2
 

Denne reaksjonen danner det korresponderende α-halodiazoacetatet (Skjema 1.1).  

 

Skjema 1.1 Syntese av etylhalodiazoacetater (Cl-, Br-, og I-EDA). 

Halodiazoacetatene har blitt utnyttet i tre ulike rhodium(II)-katalyserte reaksjonsveier: 

syklopropanering, C-H-innsetting og Si-H-innsetting.
2,3

 Halodiazoacetatenes termiske stabilitet er 

imidlertid lav og det har blitt observert at forbindelsene dekomponerer med frigivelse av N2 til det 

korresponderende halokarbenet ved romtempteratur, noe som gjør håndtering og lagring av 

forbindelsene utfordrende. Generelt er lite kjent rundt de termiske egenskapene til forbindelsene 

utover dette. Videre har ikke halodiazoacetatene blitt studert i reaksjoner under termiske betingelser, 

og reaktiviteten til forbindelsene med substrater som inneholder andre funksjonelle grupper enn 

alkener, C-H-bindinger og Si-H-bindinger er ikke kjent under hverken termiske eller katalytiske 

betingelser. 

 

1.1.1 Oppgavens mål 
 

Den første målsetningen i denne oppgavene har vært å utforske den termiske stabiliteten til 

halodiazoacetatene i detalj og utvikle en metode for å kvantitativt måle dekomponeringshastigheten til 

de tre diazoforbindelsene, Cl-, Br- og I-EDA. Ved å kvantifisere dekomponeringshastigheten til 

forbindelsene og studere ulike betingelser for dekomponeringsreaksjonen, ville det være mulig å 

avdekke forskjeller i den termiske stabiliteten til de tre forbindelsene (Skjema 1.1), samt å finne 

betingelser som påvirker den termiske dekomponeringshastigheten.  

 Det andre delmålet i oppgaven var å undersøke halodiazoacetatenes reaktivitet under termiske 

betingelser i de kjente rhodium(II)-katalyserte reaksjonene nevnt over, samt å finne potensielt nye 

bruksområder for halodiazoacetatene i reaksjoner med substrater som tidligere ikke har blitt utprøvd. 

En serie substrater ble valgt ut, inspirert av den rike reaktiviteten diazoforbindelser generelt utviser, og 

ble undersøkt i reaksjoner med halodiazoacetatene under både termiske og katalytiske betingelser. 
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1.2 Introduksjon til diazoforbindelser 
 

Startskuddet for diazokjemien gikk i 1883 da Theodor Curtius syntetiserte etyldiazoacetat (EDA) fra 

glycin.
4
 Diazoforbindelselser har siden blitt en viktig stoffklasse i organisk kjemi og har særlig funnet 

anvendelser i kombinasjon med innskuddsmetaller som dekomponerer diazoforbindelsen til det 

korresponderende metallkarbenoidet.
1
 Det genererte karbenoidet kan videre inngå i en rekke nyttige 

reaksjoner. Eksempler på slike reaksjoner inkluderer syklopropanering,
5
 C-H-innsetting

6
 og 

heteroatom-H-innsetting.
7
 Forbindelsenes evne til å funksjonalisere substrater med høy grad av kjemo-, 

regio- og stereoselektivitet har ført til at karbenoider generert fra diazoforbindelser har blitt benyttet i 

viktige trinn i synteser av naturprodukter og legemidler.
8,9

 

Strukturen til diazogruppen (R2C-N2) ble løst av Clusius og Lüthi i 1957, og viste at 

nitrogenatomene er bundet i en lineær geometri fra det tilhørende karbonatomet i diazogruppen.
10

 I 

Figur 1.1 er strukturen til en generell diazoforbindelse fremstilt med to viktige resonansformer av 

diazogruppen. 

 

Figur 1.1 Resonansstrukturer for en generell diazoforbindelse. R = H gir diazometan. 

Den enkleste diazoforbindelsen, diazometan, en gass ved romtemperatur (kokepunkt -23 °C), er kjent 

for å være eksplosiv og giftig.
11,12

 Eksplosjonsfare og lav termisk stabilitet er et generelt faremoment i 

arbeid med diazoforbindelser, da de lett kan avgi nitrogengass og danne det korresponderende frie 

karbenet (Skjema 1.2).  

 

Skjema 1.2 Frigivelse av N2 fra en generell diazoforbindelse til det korresponderende karbenet. 

Diazoforbindelsers lave termiske stabilitet har vært et ankepunkt mot bruk av forbindelsene, men som 

beskrevet nærmere i neste del kan diazoforbindelser stabiliseres av elektrontiltrekkende substituenter α 

til diazokarbonet.
1
  

 

1.3 Diazoforbindelsers termiske stabilitet 
 

Diazoforbindelsers termiske stabilitet kan forandres ved hjelp av substituenter på diazokarbonet. En 

elektrontiltrekkende karbonylgruppe i α-posisjon til diazokarbonet vil generelt stabilisere 

diazoforbindelsen
1
 og den økte stabiliteten er antatt å ha sitt opphav i en resonanseffekt.

13
 I Figur 1.2 

er en generell diazokarbonylforbindelse vist med tilhørende viktige resonansformer.  
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Figur 1.2 Resonansstrukturer for en generell diazokarbonylforbindelse. R = H og R’ = OEt gir etyldiazoacetat (EDA). 

Med utgangspunkt i struktur B, kan elektronparet på diazokarbonet delokaliseres til det mer 

elektronegative karbonyloksygenet, vist i struktur C. Dette regnes som opphavet til den økte termiske 

stabiliteten.
13

 Resonansstruktur B illustrerer et annet viktig aspekt ved diazoforbindelser: 

diazokarbonets basiske og nukleofile karakter.
14

 Videre er resonansstruktur B viktig for å forklare 

mekanismen for termisk frigivelse av N2. I struktur B er dobbeltbindingskarakteren mellom 

diazokarbonet og nitrogenatomet svekket sammenliknet med A og diazoforbindelsen er i så måte 

«aktivert» for nitrogenfrigivelse.
15

   

Sammenliknes diazometan med etyldiazoacetat (EDA), er stabiliseringen fra karbonylgruppen 

funnet å være 4 kcal/mol,
13

 en stabiliseringsenergi som spiller en stor rolle for den praktiske 

håndteringen av EDA. Der diazometan er rapportert å spontant eksplodere ved destillasjon eller i 

kontakt med ujevne overflater,
11

 er EDA en væske ved romtemperatur som kan oppbevares ufortynnet 

ved 0 °C, uten betydelig dekomponering over flere måneder. 

 

1.3.1 Generelle trender for termisk stabilitet 
 

Den termiske stabiliteten til diazoforbindelser varierer som nevnt med substituenter α til diazo-

gruppen, men som Staudinger og Gaule bemerket allerede i 1916, er det avdekket få systematiske 

trender på tvers av substituentklasser.
16

 Tilgjengelige data for termisk stabilitet for en rekke 

diazoforbindelser ble senere samlet av Regitz og Maas,
15

 men en sammenlikning av termiske 

dekomponeringshastigheter og halveringstider i løsning er vanskelig. Spennet i betingelser for 

dekomponering og eksperimentelle metoder benyttet til innsamling av dataene er stort og entydige 

konklusjoner er derfor vanskelig å trekke.
15

 Noen generelle pekepinner på forskjellige α-substituenters 

innflytelse på termisk stabilitet kan allikevel gis.  

En karbonylgruppe i α-posisjon stabiliserer som nevnt EDA sammenliknet med diazometan på 

grunn av resonanseffekt mellom diazokarbonet og karbonylgruppen. Karbonylgruppen (eller en 

generell elektrontiltrekkende substituent) sin grad av elektrontiltrekning vil videre påvirke den 

termiske stabiliteten. Termisk sett stabiliserer en mindre elektrontiltrekkende karbonylgruppe (ester) 

diazoforbindelsen bedre enn en mer elektrontiltrekkende karbonylgruppe (keton).
15

  

Det har blitt gjort forsøk på å korrelere diazoforbindelsens termisk stabilitet med basisitet. 

Jugelt og medarbeidere studerte termisk dekomponering og syrekatalysert hydrolyse for en serie 

diazokarbonylforbindelser og analoge diazofosfonater.
17,18,19,20

 Det ble observert at 

diazokarbonylforbindelsene ble protonert 2-6 ganger langsommere enn analoge diazofosfonater, noe 

som ble tilskrevet en høyere grad av delokalisering av elektrontetthet til karbonyloksygenet for 

diazokarbonylforbindelsen sammenliknet med det analoge diazofosfonatet (struktur C, Figur 1.2).
20,21

 

Den termiske dekomponeringen av forbindelsene viste at diazofosfonatene var mer termisk stabile enn 
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diazokarbonylforbindelsene, noe som ble tilskrevet at diazofosfonatene viste større grad av 

resonansstruktur av typen A (Figur 1.2) sammenliknet med diazokarbonylforbindelsene. Dette tilsier 

en større grad av dobbeltbindingskarakter i C-N-bindingen, noe som ikke favoriserer frigivelse av 

N2.
20

 I Figur 1.3 er sammenhengen mellom termisk stabilitet og basisitet oppsummert. 

 

Figur 1.3 Sammenheng mellom termisk stabilitet og basisitet.20,21 

Selv om denne korrelasjonen mellom basisitet og termisk stabilitet er vist å holde for en rekke 

diazoforbindelser er den ikke alltid observert.
22

  

 Hvis en diazoforbindelse α-substitueres med mer enn én elektrontiltrekkende substituent, kan 

dette destabilisere diazoforbindelsen termisk. Substitueres EDA med en ytterligere 

elektrontiltrekkende gruppe i α-posisjon, synker den termiske stabiliteten.
15

 Det ble i denne 

sammenheng observert at N2 avgis 10
3
 ganger raskere fra etylnitrodiazoacetat sammenliknet med  

EDA, og dette ble tilskrevet en større grad av delokalisering av diazokarbonets elektronpar.
23

 

Tilsvarende effekt ble observert for α-cyano-substituerte diazoforbindelser.
24

   

Videre er det vist at α-arylsubstituenter stabiliserer diazoforbindelser relativt til diazometan, en 

stabilisering som tilkrives arylsubstituentens mulighet til π-konjugasjon med diazokarbonet.
15

 α-

Halogen-substitusjon har en destabiliserende effekt på diazoforbindelser. Substitusjon av hydrogen for 

klor eller brom i diazometan er rapportert å destabilisere den korresponderende diazoforbindelsen 

termisk,
25

 en effekt også observeres for tilsvarende substitusjon av hydrogen for halogen i EDA.
2,26

 

 

1.4 Karbener 
 

Termisk dekomponering av diazoforbindelser ved frigivelse av N2 danner det korresponderende 

karbenet.
15

 Karbener er nøytrale, divalente forbindelser med seks valenselektroner, hvor to elektroner 

befinner seg i ikke-bindende orbitaler. Karbener deles inn i to hovedkategorier basert på elektronisk 

konfigurasjon, singlett- og triplett-karbener (Figur 1.4).
27
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Figur 1.4 Singlett-karben (venstre) og triplett-karben (høyre). 

Singlett-karbener har ett elektronpar i en ikke-bindende sp
2
-orbital og en tom p-orbital. Triplett-

karbener har ett elektron i en ikke-bindende sp
2
-orbital og ett elektron i et p-orbital. Triplett-karbenene 

ligger høyere i energi enn singlett-karbenene, og kan betraktes som diradikaler på grunn av de to 

uparrede elektronene.
28

 Karbenenene som dannes fra halodiazoacetatene studert i denne oppgaven, α-

halokarbonylkarbener, er singlett-karbener.
26,29

  

 Karbener varierer fra å være ekstremt reaktive spesier med kort levetid, til å være stabile, 

isolerbare forbindelser.
27

 Karbener kan stabiliseres av substituenter som er induktivt 

elektrontiltrekkende gjennom en σ-binding til karben-karbonet og av substituenter som er π-donerende 

til den tomme p-orbitalen til karben-karbonet. I tillegg kan karbener stabiliseres gjennom steriske 

interaksjoner med omfangsrike substituenter.
27

 Som eksempel på gode π-donorer kan nitrogen-, fosfor- 

og oksygen-substituenter nevnes.
30

 Halogen-substituenter kan klassifiseres som både 

elektrontiltrekkende gjennom σ-bindingen til karbonet og π-donerende ved donasjon av et fritt 

elektronpar (Figur 1.5).  

 

Figur 1.5 Resonansstrukturer for et halogensubstituert karben.31 

For halokarbener er π-donasjon et viktig bidrag til stabilisering av karbenet.
32,33

 Resonansstrukturen til 

høyre i Figur 1.5 viser en ylid-struktur der halogenet har en formell positiv ladning og karbonatomet 

har en formell negativ ladning. Stabiliseringseffekten har blitt undersøkt for en rekke ulikt 

halogensubstituerte karbener i litteraturen, og graden av stabiliserende effekt er etablert å følge F > Cl > 

Br > I, der fluor har høyest grad av stabiliserende effekt.
33

  

 

1.4.1 Karbener - reaktivitet og selektvitet 
 

Karbener viser stor spennvidde i reaktivtet og stabilitet. Det enkleste karbenet, metylenkarbenet, ble av 

Doering vist å gi en tilnærmet statistisk produktfordeling for C-H-innsetting i 2,3-dimetylbutan med 

hensyn på reaksjon med en primær, sekundær eller tertiær C-H-binding.
34

 En manglende 

kjemoselektivitet viste seg også mellom syklopropanering, allylisk C-H-innsetting og vinylisk C-H-

innsetting.
35

 Metylenkarbenets manglende kjemoselektivitet har senere vist seg å kunne moduleres 

med substituenter.
36,37

 Sammenliknes halokarbenene :CCl2 og :CBr2 med metylenkarbenet, er 

kjemoselektiviteten for syklopropanering av heksen høyere.
36

 Forholdet mellom reaktivitet og 

selektivitet hos substituerte karbener har blitt mye studert siden Doering, blant annet av Moss og 

medarbeidere, og systematiske trender for substituentenes påvirkning av reaktiviteten er avdekket.
31,38

 

Ved å studere syklopropanering av en serie alkener med ulikt substituerte karbener, har reaktiviten 

blitt kvantifisert og en skala som rangerer karbenene fra elektrofile til nukleofile har blitt etablert.
39
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 En økende kjemoselektivitet overfor syklopropanering av alkener har også blitt observert for 

α-bromkarbonylkarbenet, et resultat med direkte relevans for halodiazoacetatene studert i denne 

oppgaven (A, Figur 1.6).  

 

Figur 1.6 α-Bromkarbonylkarben (A) og karbonylkarben (B). 

α-Bromkarbonylkarbenet A (Figur 1.6) ble funnet å være mindre reaktivt og mer kjemoselektivt 

overfor syklopropanering av alkener enn det analoge karbonylkarbenet B. Dette forklares ved hjelp av 

halogenets rolle som som π-donor til karbenets p-orbital.
40

  

 

1.5 Reaktiviteten til diazoforbindelser 
 

Som nevnt innledningsvis, har diazoforbindelser blitt populære forløpere til metallkarbenoider, som 

igjen kan utnyttes i en rekke reaksjoner. Dekomponering av diazoforbindelser med en Lewis-syre, 

vanligvis et innskuddsmetall, til det korresponderende metallkarbenoidet, er en viktig reaksjonsvei for 

diazoforbindelser, men langt fra den eneste. I tillegg til å kunne dekomponeres termisk og fotokjemisk 

til det korresponderende karbenet, kan diazoforbindelser inngå i termiske sykloaddisjoner med 

bevaring av dinitrogengruppen. Et eksempel på en slik reaksjon, er 1,3-dipolar sykloaddisjon, der 

diazoforbindelsen reagerer med et alken og danner en korresponderende pyrazol (Skjema 1.3).
41

 

 

Skjema 1.3 Et generelt eksempel på 1,3-dipolar sykloaddisjon med diazoforbindelse. 

 

1.5.1 Dekomponering av diazoforbindelser med innskuddsmetaller 
 

Dekomponering av en diazoforbindelse med et innskuddsmetalle genererer det korresponderende 

metallkarbenoidet.
1
 Det første metallkarbenoidet ble foreslått av Yates, som dekomponerte et α-

diazoketon i nærvær av kobber og foreslo at det korresponderende kobberkarbenoidet ble dannet.
42

 

Metallkarbenoidene er generelt mindre reaktive sammenliknet med de frie karbenene beskrevet i del 

1.4, noe som åpner opp for mer selektive reaksjoner. Flere parametere påvirker reaktiviteten til 

metallkarbenoidet, blant annet ligandene til metallet
43

 og substituentene α til karbenoidekarbonet.
44

 

Davies har klassifisert karbenoider på bakgrunn av substituenter og delt metallkarbenoidene inn i tre 

hovedkategorier (Figur 1.7).
45
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Figur 1.7 Klassifisering av innskuddsmetallkarbenoider av Davies.45 

Elektrontiltrekkende grupper (akseptorer) øker elektrofilisiteten og dermed også reaktiviteten til 

karbenoidet.
1
 Donorgrupper har den motsatte effekten, og stabiliserer karbenoidet ved å gjøre det 

mindre elektrofilt. Metallkarbenoider med både donor- og akseptor-substituenter ble introdusert i 

syntetisk sammenheng av Davies og medarbeidere, og har vist seg å gi reaktive karbenoider som 

samtidig er stabile nok til å utvise selektivitet i ulike reaksjoner.
46

   

 De fleste innskuddsmetaller kan benyttes til å dekomponere diazoforbindelser og danne 

metallkarbenoider.
1,47

 Rhodium er blant de mest brukte metallene, og katalysatorer basert på 

rhodium(II)-komplekser har vist seg å ha en unik reaktivitet som har blitt utnyttet i en rekke 

reaksjoner.
48

 I Figur 1.8 er to rhodium(II)-komplekser vist. 

 

Figur 1.8 Rh2(OAc)4 og Rh2(esp)2, to ofte brukte rhodium(II)-katalysatorer.49,50 

Rhodium(II)-kompleksene over er nøytrale 14 elektron-komplekser med to ledige aksiale 

koordinasjonsseter. Rhodium(II)-kompleksene er elektrofile Lewis-syrer og graden av elektrofilisitet  

bestemmes av ligandene og korrelerer med deres aktivitet i dekomponering av diazoforbindelser.
51

 

Ved bruk av kirale ligander kan rhodium(II)-komplekser også benyttes i asymmetriske reaksjoner.
52,53

  

 

1.5.2 Eksempler på anvendelser av rhodium(II)-karbenoider 
 

Diazoforbindelser kan benyttes som forløpere til metallkarbenoider, og rhodium(II)-komplekser ble i 

forrige del trukket frem som spesielt godt egnet. Eksempler på rhodium(II)-katalyserte reaksjoner der 

diazoforbindelsen dekomponeres med tap av N2 til det korresponderende metallkarbenoidet er vist i 

Skjema 1.4. 
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Skjema 1.4 Eksempler på reaksjoner med rhodium(II)-baserte karbenoider generert fra diazoforbindelser. Y = heteroatom. 

Syklopropanering av alkener (rute a, Skjema 1.4) er blant de viktigste reaksjonene for 

innskuddsmetallbaserte karbenoider og er en mye brukt «modellreaksjon» for utprøving av nye 

katalysatorer og diazoforbindelser.
5,54

 Reaksjonen gir syklopropaner som produkt, ofte forekommende 

strukturmotiver i organiske molekyler og naturprodukter.
55

 Syklopropaner er også syntetisk 

interessante som utgangspunkt for påfølgende ringåpnings- og omleiringsreaksjoner,
56

 noe som bidrar 

til å gjøre syklopropaneringsreaksjonen attraktiv. En tilsvarende reaksjon mellom rhodiumkarbenoidet 

og et alkyn gir det korresponderende syklopropenet.
57

   

C-H-innsetting (rute b, Skjema 1.4) er også en viktig reaksjon siden direkte C-H-

funksjonalisering gir mulighet for effektive synteseruter, siden C-H-bindinger er tallrike i de fleste 

organiske molekyler. Rhodium(II)-karbenoider kan C-H-innsette i C-H-bindinger fra sp
2
- og sp

3
-

hybridiserte karbonatomer og det finnes flere eksempler på reaksjoner som gir høy regio- og 

enantioselektivitet.
6,58

 Tilsvarende Si-H-innsetting (rute c) er også en godt etablert reaksjonsvei for 

rhodium(II)-karbenoider.
59

  

En annen viktig reaksjonsvei er  innsetting i polare heteroatom-H bindinger (rute d, Skjema 

1.4). Innsetting i O-H-bindinger i alkoholer er rapportert,
60,61

 og har funnet syntetiske anvendelser i 

intramolekylære sykliseringsreaksjoner til sykliske etere.
62

 Innsetting i N-H-bindinger er også 

rapportert. Reaksjonen kan utføres asymmetrisk
63

 og har blant annet funnet en anvendelse i syntesen 

av (+)-thienamycin (Skjema 1.5).
8
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Skjema 1.5 N-H-innsetting med diazoforbindelse katalysert av Rh2(OAc)4, et sentralt steg i syntesen av (+)-thienamycin.8 

  

1.5.3 Eksempler på anvendelser av diazoforbindelser etter termisk 

dekomponering  
 

Diazoforbindelser har blitt viet stor oppmerksomhet som forløpere til metallkarbenoider og som det 

ble vist i forrige del finnes det mange eksempler på reaksjoner der diazoforbindelser inngår. I all 

hovedsak benyttes diazoforbindelser i dag med metallkatalysatorer,
1
 og få nyere eksempler på 

termiske reaksjoner der diazoforbindelser inngår som karbenforløpere er kjent. Det finnes dog noen 

unntak og i denne delen vil det gis en kortfattet gjennomgang av noen eksempler. I del 1.5 ble 1,3-

dipolar sykloaddisjon mellom en diazoforbindelse og et alken vist som et eksempel på en termisk 

reaksjon der diazoforbindelsen ikke mister N2 før reaksjonen inntreffer. Disse reaksjonene vil derfor 

ikke diskuteres i denne delen.   

 Det mest kjente eksempelet på en reaksjon der termisk dekomponering av en diazoforbindelse 

til et karben inngår, er Arndt-Eistert homologering av karboksylsyrederivater (Skjema 1.6).
64

 

 

Skjema 1.6 Arndt-Eistert homologering av karboksylsyre-derivat via Wolff-omleiring.64 

Etter frigivelse av N2 og dannelse av et karben, Wolff-omleirer karbenet til et keten.
65

 Ketenet kan 

deretter hydrolyseres til karboksylsyren. Mange anvendelser av Arndt-Eistert homologering er kjent 

og reaksjonen har status som et nyttig syntetisk verktøy.
66

 

 Termisk syklopropanering av alkener med diazoforbindelser via karbenet, uten bruk av 

katalysator, er rapportert,
26

 men med lave utbytter og liten praktisk anvendelse. Som et unntak til dette, 

rapporterte Davies og medarbeidere nylig at en serie α-aryldiazoforbindelser kunne syklopropanere en 

rekke alkener i gode utbytter uten bruk av katalysator (Skjema 1.7).
67

 

 

Skjema 1.7 Termisk syklopropanering av styren med α-aryldiazoforbindelse.67 
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Termisk dekomponering av diazoforbindelsene ga syklopropaner i generelt gode utbytter, og 

demonstrerte muligheten for å omgå bruk av katalysatorer. Et annet klassisk eksempel på termisk 

syklopropanering er Buchner-reaksjonen, der EDA dekomponeres termisk til det korresponderende 

karbenet, som syklopropanerer benzen med påfølgende ringekspansjon til syvring.
68

 

 Termisk innsetting i heteroatom-H-bindinger med nitrogen og oksygen er rapportert med 

diazoforbindelser. Moody og medarbeidere demonstrerte at en α-aryldiazoester kunne innsette i 

dietylamin under termiske betingelser (Skjema 1.8).
69

  

 

Skjema 1.8 Termisk N-H-innsetting i dietylamin med diazoforbindelse.69 

Utbyttet var lavere enn i en korresponderende katalysert reaksjon, men ble ikke systematisk studert for 

flere substrater. Davies og medarbeidere demonstrerte nylig at N-H-innsetting i en rekke aminer var 

mulig ved termisk dekomponering av en serie α-aryldiazoestere til det korresponderende karbenet 

(Skjema 1.9).
70

 

 

Skjema 1.9 Termisk N-H-innsetting med diazoforbindelse.70 

Med generelt gode utbytter og en reaksjonstid på 12 timer var metoden et godt alternativ til tilsvarende 

metallkatalyserte reaksjoner. Metoden fungerte både med alkylaminer og aromatiske aminer. Ingen 

tilsvarende gode eksempler på termisk O-H-innsetting ble funnet i litteraturen.
61

  

 

1.6 Halodiazoforbindelser - syntese og anvendelser 
 

Diazoforbindelser kan funksjonaliseres uten tap av diazogruppen, noe som åpner for å introdusere en 

rekke substituenter α til diazokarbonet (Skjema 1.10).
71
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Skjema 1.10 Funksjonalisering av diazokarbonylforbindelse ved aldolreaksjon (venstre) og en palladiumkatalysert 

koblingsreaksjon (høyre).71 

Dette gir mulighet for å generere nye og mer komplekse diazoforbindelser fra lett tilgjengelige 

utgangspunkter. Flere strategier for funksjonalisering kan benyttes, deriblant aldolreaksjoner,
72

 

elektrofil substitusjon,
71

 nukleofil substitusjon.
73

 og palladiumkatalyserte koblingsreaksjoner.
74

 

Halogenerte forbindelser er hyppig forekommende i naturen
75

 og syntetiske metoder for å 

innføre halogener i molekyler er derfor av interesse. Som det ble redegjort for i del 1.5 kan 

diazoforbindelser inngå i en rekke organiske reaksjoner og halogenerte diazoforbindelser kan derfor 

benyttes til en konstruksjon av et nytt strukturelement i et molekyl, samtidig med innføringen av 

halogen. Dette gir en høy tetthet av funksjonelle grupper, med mulighet for å manipulere halogenet 

videre etter innføring i molekylet. 

Diazoforbindelsene som benyttes i denne oppgaven tar utgangspunkt i EDA, og genererer det 

korresponderende halodiazoacetatet ved elektrofil substitusjon på diazokarbonet. Halodiazoacetatene 

ble først beskrevet av Schöllkopf og medarbeidere og ble i sin tid syntetisert i en tretrinns syntese fra 

EDA med HgO, og SO2Cl2, Br2 eller I2 som halogeringsreagenser (Skjema 1.11).
76,77

 

 

Skjema 1.11 Rapporterte synteseruter for halodiazoacetatene.76,77 

Synteseruten ga brom- og jodanalogene i gode utbytter, mens kloranalogen ga lavt utbytte. En 

synteserute basert på sølvoksid ble også rapportert.
78

  Gode utbytter for to av analogene veier dog ikke 

opp for at kjemien, knyttet til syntesen i skjemaet over, tar utgangspunkt i kvikksølv – med andre ord 

en kjemi som forbindes med giftige og miljøskadelige forbindelser. Synteseruten basert på sølvoksid 
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var også heftet med utfordringer, da et av intermediatene, den α-sølvsubstituerte forbindelsen fra EDA, 

er eksplosiv. 

 En alternativ prosedyre for å syntetisere halodiazoacetater fra EDA har blitt rapportert av 

Bonge og medarbeidere (Skjema 1.12).
2
 

 

Skjema 1.12 Syntese av halodiazoacetatene Cl-, Br- og I-EDA.2 

Syntesen gir nær kvantitative utbytter av de tre analogene, og tar utgangspunkt i deprotonering med en 

organisk base (DBU), og et elektrofilt halogeneringsreagens (N-halosuccinimid, NXS). Reaksjonstiden 

er 5 minutter og de tre halodiazoacetatene filtreres fra øvrige reagenser i en rask, kald filtrering 

gjennom silikagel. Halodiazoacetatene har blitt benyttet i rhodium(II)-katalysert syklopropanering, C-

H-innsetting og Si-H-innsetting (Skjema 1.13).
2,3

 

 

Skjema 1.13 Reaksjoner med Br-EDA og substrater som demonstrerer syklopropanering, C-H-innsetting og Si-H-

innsetting.2,3 
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Reaksjonene gir generelt gode utbytter og dette reetablerte halodiazoacetatene som interessante i et 

synteseperspektiv. Halogeneringsmetoden ble også demonstrert for tert-butyldiazoacetat i nær 

kvantitative utbytter.
2
 En serie ulike diazoestere ble også bromert med samme metode og brukt i 

rhodium(II)-katalyserte intramolekylære syklopropaneringer (Skjema 1.14).
79

  

 

Skjema 1.14 Bromering av en allyl diazoester med påfølgende intramolekylær syklopropanering.79 

Halogenering av diazofosfonater ble rapportert i 1979 av Regitz og Weber ved hjelp av 

sølvsalter, 
80

 men en ny metode for halogenering av diazofosfonater analog med den beskrevet ovenfor, 

har senere blitt utviklet (Skjema 1.15).
81

   

 

Skjema 1.15 Halogenering av dietyldiazometylfosfonat og påfølgende syklopropanering av styren.81 

Dietyldiazometylfosfonat ble halogenert i en «one-pot»-prosedyre med NaH og et N-halosuccinimid, 

etterfulgt av syklopropanering av diverse alkener med Rh2(esp)2 som katalysator i gode utbytter.  

 En serie diazoacetamider ble halogenert med en metode analog med den beskrevet for EDA 

(Skjema 1.16). 
82

 

 

Skjema 1.16 Bromering av diazoacetamid med påfølgende termisk C-H-innsetting til β-laktam.82 

Bromdiazoacetamidet ble filtrert gjennom silikagel ved -30 °C etter bromering med N-bromftalimid 

(NBP). Ved gradvis oppvarming til romtemperatur sykliserte bromdiazoacetamidet til det 

korresponderende β-laktamet. Det sentrale reaksjonstrinnet i transformasjonen til β-laktamet var 

termisk dekomponering fra diazoforbindelsen til karbenet, som deretter C-H-innsatte i C-H-bindingen 

α til amidnitrogenet. Reaksjonen ble demonstrert for en serie diazoacetamider med ulik ringstørrelse 

og substitusjonsmønster, og demonstrerte at bromdiazoacetamidene kunne C-H-innsette under 

termiske betingelser og dermed unngå bruk av rhodium(II)-katalysator.
82

  

  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Kapittel 2 Halodiazoacetatenes termiske stabilitet 
 

I dette kapittelet vil resultatene fra studien av den termiske stabiliteten til halodiazoacetatene bli 

presentert. En metode for å måle og kvantifisere den termiske stabiliteten og beregne 

halodiazoacetatenes halveringstid i løsning, basert på å følge endringer i konsentrasjonene til 

forbindelsene over tid med 
13

C-NMR, ble utviklet.  

 Etter en kort introduksjon vil det bli redegjort for utfordringer knyttet til bruk av 
13

C-NMR 

som metode for å måle dekomponeringshastigheter. Metoden som ble brukt vil deretter bli presentert, 

og det vil bli belyst hvordan de nevnte utfordringene ble forsøkt løst for at metoden skulle gi 

tilfredsstillende data for formålet i denne oppgaven. Resultatene av målingene vil deretter gjennomgås 

og halogenets effekt på den observerte dekomponeringshastigheten for halodiazoacetatene vil 

presenteres først. Br-EDA ble deretter valgt ut som representativ diazoforbindelse i det videre arbeidet, 

og dens dekomponeringshastighet ble undersøkt under ulike betingelser, deriblant variasjon i 

startkonsentrasjoner, temperatur, løsningsmiddel og tilsetning av additiver.  

 

2.1 Innledning 
 

Halodiazoacetatene studert i dette arbeidet (Figur 2.1) er etablert som gode forløpere til 

metallkarbenoider og har blitt anvendt i rhodium(II)-katalyserte reaksjoner som syklopropanering, C-

H-innsetting og Si-H-innsetting.
2,3

  

 

Figur 2.1 Halodiazoacetatene studert i denne oppgaven. 

Cl-, Br- og I-EDA (1 - 3) kan lages i tilnærmet kvantitative utbytter fra den kommersielt tilgjengelige 

forløperen, EDA, i en elektrofil halogeneringsreaksjon med reaksjonstid på fem minutter.
2
  

 Halodiazoacetatenes termiske egenskaper har ikke tidligere blitt studert systematisk. Det har 

blitt observert at forbindelsene dekomponerer ved romtemperatur og at den formelle dimeren dannes 

som dekomponeringsprodukt (Skjema 2.1).
2
 Dannelse av den formelle dimeren (fra korresponderende 

diazoforbindelse) er generelt et ofte observert produkt etter dekomponering for en rekke andre 

diazoforbindelser.
15

  

 

Skjema 2.1 Termisk dekomponering av halodiazoacetatene til dimeren. X = Br gir forbindelse 5 (cis- og trans-5). 
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Hvor raskt halodiazoacetatene dekomponerer termisk og eventuelle forskjeller mellom de tre 

halogenanalogene er ikke rapportert. I tråd med målsetningen i denne oppgaven om å utvide 

kunnskapen om halodiazoacetatenes termiske stabilitet, ble et naturlig startpunkt å undersøke 

halogensubstituentens effekt på dekomponeringshastigheten. Eventuelle forskjeller i termisk stabilitet 

ble forsøkt kvantifisert ved å undersøke hvorvidt halveringstiden i løsning for de tre forbindelsene var 

målbart forskjellig. 

 Br-EDA (1) ble valgt ut som representativ diazoforbindelse for videre studier av 

reaksjonsbetingelser med relevans for dekomponeringsreaksjonen: startkonsentrasjon, temperatur, 

løsningsmiddel og tilsetning av additiver. Samlet sett belyser de ulike betingelsene egenskaper ved 

halodiazoacetatene som ikke tidligere er studert og som forhåpentligvis vil bidra til å øke kunnskapen 

om forbindelsene. Denne kunnskapen kan, i sin tur, gi et godt utgangspunkt for videre arbeid og 

studier av forbindelsene.   

Alle resultatene som beskrives i det følgende, tar utgangspunkt i de rapporterte prosedyrene 

for fremstilling av halodiazoacetatene i løsning.
2
 Det presiseres at beregnede halveringstider og 

konklusjoner som trekkes basert på resultatene gjelder for halodiazoacetatene i løsning under de 

angitte betingelsene.  

 

2.2 Reaksjonsstudie med 
13

C-NMR - viktige aspekter og 

utfordringer  
 

Et naturlig startpunkt for å studere termisk dekomponering av halodiazoacetatene, var å bruke 
1
H-

NMR som analysemetode. 
1
H-NMR gir korte opptakstider og kvantifiserbare integraler, som igjen gir 

god tidsoppløsning (antall datapunkter per tidsenhet), når en reaksjon følges over tid. Høy 

tidsoppløsning gir bedre kurvetilpasninger og mindre usikkerhet i de beregnede halveringstidene. 

Dessverre viste det seg raskt at det ikke var mulig å benytte 
1
H-NMR til studier av halodiazoacetatene 

på grunn av et betydelig signaloverlapp i spekteret mellom signalene til halodiazoacetatet og 

dekomponeringsproduktene.  

 En alternativ metode måtte derfor etableres. Det viste seg at det ikke var tilsvarende 

signaloverlapp i 
13

C-NMR-spekteret, og at flere av halodiazoacetatets signaler kunne følges over tid i 

reaksjonsforløpet, uten å overlappe med noen av de dannede dekomponeringsproduktene. Flere av 

signalene lot seg integrere, noe som åpnet for muligheten til å følge dekomponeringsreaksjonen over 

tid med 
13

C-NMR.  

13
C-NMR benyttes vanligvis ikke som analysemetode i tilfeller der nøyaktige integraler er 

ønskelig
83

 og kan i utgangspunktet virke uegnet for å følge en reaksjon over tid grunnet lang 

opptakstid per datapunkt sammenliknet med 
1
H-NMR. I denne delen vil det redegjøres kort for 

hovedutfordringene knyttet til å bruke 
13

C-NMR som metode for å studere termisk dekomponering av 

halodiazoacetatene. Hovedutfordringene som vil bli presentert er: opptakstid, signalstyrke, signal-til-

støy-forhold, relaksasjonstid, NOE-effekt og tidsoppløsning. Det forutsettes i det følgende at noen 

grunnleggende begreper innen NMR-spektroskopi er kjent. Disse inkluderer eksempelvis puls, 

magnetiseringsvektor, relaksasjonstid og FID.
83,84
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2.2.1 Opptakstid og signal-til-støy-forhold 
 

Karbon har én NMR-aktiv isotop, karbon-13. Isotopen har en naturlig forekomst på 1.1%, noe som 

medfører at sensitiviteten er lavere sammenliknet med 
1
H, der den NMR-aktive isotopen har en 

naturlig forekomst på 99.98 %. Sensitiviteten til den aktive karbonisotopen (angitt av den 

gyromagnetiske konstanten) er i tillegg lavere enn for hydrogen, noe som totalt sett gjør 
13

C-NMR 

tilnærmet fire størrelsesordner mindre sensitivt enn 
1
H-NMR.  I praksis medfører dette at et 

13
C-NMR-

spekter trenger flere FID-opptak (scans) enn et tilsvarende 
1
H-spekter for å oppnå et tilfredsstillende 

signal-til-støy-forhold. Flere FID-opptak gir lengre opptakstid og dette er ugunstig for 

tidsoppløsningen når en reaksjon følges over tid. Få datapunkter per tidsenhet gir en større usikkerhet i 

kurvetilpasninger av data og dermed også i beregnet halveringstid for reaksjonen. 

 To hovedstrategier for å løse denne utfordringen ble vurdert. Den ene strategien går ut på å 

redusere antall FID-opptak til et minimum, siden opptakstiden per spekter er proporsjonal med antall 

FID-opptak. I denne sammenhengen er det avgjørende å ta med i betraktningen at halodiazoacetatets 

konsentrasjon avtar i løpet av reaksjonenstiden på grunn av dekomponering, noe som tidlig vil kunne 

gi et svakt signal og dermed lavt signal-til-støy-forhold. Den andre strategien søker å redusere antall 

FID-opptak og dermed opptakstiden per spekter ved å øke konsentrasjonen til diazoforbindelsen i 

NMR-prøven. Dette øker mengden karbon-13 i NMR-prøven og dermed også signalstyrken. Det 

finnes dog en øvre grense for stoffmengden i en NMR-prøve: Spesifikt for denne oppgaven vil høye 

konsentrasjoner av et termisk ustabilt halodiazoacetat kunne føre til ukontrollert dekomponering, med 

påfølgende skader på instrumentet. Samtidig vil en for konsentrert prøve kunne føre til at FID-signalet 

ødelegges og ikke kan prosesseres riktig. I denne oppgaven var det derfor nødvendig å finne et 

kompromiss mellom disse to strategiene; tilstrekkelig høy konsentrasjon av halodiazoacetatet, 

kombinert med et minimum antall FID-opptak.  

 

2.2.2 Integrasjon av spektere, NOE-effekt og relaksasjon 
 

13
C-NMR er vanligvis ikke forbundet med integrasjon av signaler, men kan benyttes dersom 

opptaksparametrene tilpasses.
83

 I et 
13

C-NMR-eksperiment benyttet til rutinemessig strukturoppklaring 

vil en dekoblingskanal (
1
H) være påskrudd i ventetiden mellom hver puls og påfølgende FID-opptak. 

Dette fører til signalforsterkning for karbonatomer med direkte bundne hydrogener gjennom den 

såkalte «Nuclear Overhauser Effect» (NOE-effekten).
83

 Det teoretiske grunnlaget for NOE-effekten 

ligger utenfor denne oppgavens omfang, men dens konsekvens er viktig: nemlig at karbonatomer i 

ulike kjemiske omgivelser vil oppleve ulik NOE-effekt og dermed også ulik signalforsterkning. 

Integralene kan derfor ikke betraktes som direkte proporsjonale med antall karbonatomer assosiert 

med det kjemiske skiftet til signalet. I NMR-spektere der signaler fra karboner i ulike kjemiske 

omgivelser skal integreres uten den overnevnte forandringen i integralet, må derfor dekoblingskanalen 

være skrudd av i ventetiden. Under selve FID-opptaket kan dekoblingskanalen være påskrudd for å 

unngå signal-splitting, uten at NOE-effekten bidrar signifikant til forandring i integralene. NMR-

eksperimenter der dekoblingskanalen skrus av i ventetiden og på under opptak refereres til som 

«inverse gated». 

 En annen faktor som påvirker integralene i et 
13

C-NMR-spekter er karbonkjernenes 

relaksasjonstid. Når en NMR-prøve bestråles med en puls, endres spinntilstanden og 
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magnetiseringsvektoren til atomkjernene fra en grunntilstand til en eksitert tilstand før FID-opptaket 

starter. Etter dette vil atomkjernene umiddelbart begynne å endre spinntilstand tilbake til 

grunntilstanden, og magnetiseringsvektoren går tilbake til utgangspunktet. Dette fenomenet kalles 

relaksasjon, og er avhengig av atomkjernenes kjemiske omgivelser. Hvor raskt en gitt kjerne relakserer, 

angis med en relaksasjonstidskonstant T1.
a,83

 En lav T1-verdi indikerer at kjernen relakserer hurtig, 

mens en høy T1-verdi indikerer det motsatte. For at påfølgende puls skal være 100 % effektiv, må alle 

kjernene ha relaksert tilbake til grunntilstanden. Har de ikke det, vil signalet svekkes fordi neste puls 

ikke eksiterer like mange kjerner. T1-verdier for karbonkjerner kan variere fra noen sekunder til titalls 

sekunder, som er vesentlig lenger enn for 
1
H.

83
 For å sikre at atomkjernene har relaksert tilbake til 

grunntilstanden innen neste puls, er det i praksis nødvendig å vente 5 x T1 før neste puls. Dette kan 

bety flere minutters ventetid for noen av kjernene i et gitt molekyl, og ved store forskjeller i T1-verdier 

for kjernene vil de ulike integralenes forhold forskyves dersom dette ikke tas høyde for. I tillegg vil en 

for kort ventetid mellom hver puls kunne føre til signalmetning, som betyr at færre og færre kjerner 

rekker å relaksere mellom hver puls, og signalet gradvis svekkes til det ikke lenger kan detekteres.  

 For å forkorte ventetiden mellom hvert FID-opptak, kan pulslengden (også referert til som 

pulsvinkelen) kortes ned. En kortere puls vil medføre at magnetiseringsvektoren bruker kortere tid på 

å relaksere tilbake til grunntilstanden, noe som derfor korter ned den nødvendige ventetiden mellom 

hver puls. Forholdet mellom ventetid og pulslengde er gitt ved Ernst-likningen:
84

  

cos θE = e
-(d1+at)/T1

 

der θE er pulsvinkelen, d1 er ventetiden, at er opptakstid for FID og T1 er den aktuelle kjernens T1-

verdi. Ved å variere pulslengden kan ventetiden kortes ned betraktelig. Prisen for en kortere 

pulselengde er imidlertid svakere signal, så en reduksjon i ventetid må avpasses mot et tilstrekkelig 

signal-til-støy-forhold. 

 

2.3 Metode og benyttede 
13

C-NMR-paramtere 
 

På grunn av utfordringene knyttet til bruk av 
13

C-NMR ved reaksjonsstudier ble det utviklet en metode 

for å håndtere disse på en tilfredsstillende måte. Den eksperimentelle metoden og parameterene som 

ble benyttet vil bli beskrevet i denne delen. I alle målingene utført i dette kapittelet ble det benyttet et 

Bruker DRX 500/125 MHz spektrometer med en 5 mm TXI (
1
H/

13
C,

15
N-

2
H) probe. 

 For å unngå de negative konsekvensene av NOE-effekten, ble det benyttet et «inverse gated»-

pulsprogram med dekoblingskanalen avskrudd under ventetiden mellom hver puls. Pulsprogrammet 

dekobler under selve FID-opptaket så karbonsignalene ikke splittes, og dermed unngås unødvendig 

overlapp mellom flere signaler av lavere intensitet. 

 Det ble benyttet en 30° puls for å forkorte ventetiden mellom FID-opptakene, og ventetiden 

mellom hver puls ble satt til fem sekunder for å unngå signalmetning. Antall FID-opptak ble satt til 

100, noe som ga en total opptakstid på 642 sekunder (~ 10 minutter). Med konsentrasjoner i området 

0.50 - 3.0 mmol/mL ga dette et tilfredsstillende signal-til-støy-forhold. Etter endt opptakstid ble neste 

opptak startet umiddelbart, slik at reaksjonen kunne følges med ett spekter (datapunkt) per tiende 

                                                      
a Relaksasjon angis også av en relaksasjonstidskonstant T2. Denne konstanten angir relaksasjon i x,y-planet, mens den allerede nevnte T1-

verdien angir relaksasjon i z-retning. Siden et gitt karbonatom relakserer hurtigere i Z-retning enn i z,y-planet er distinksjonen uten praktiske 

konsekvenser for denne oppgaven og vil derfor ikke bli videre diskutert. 
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minutt. For I-EDA ble det lagt inn ventetid mellom opptak av hvert spekter, da I-EDA viste seg å 

dekomponere betydelig saktere sammenliknet med de to andre analogene. 

 For å kontrollere at parameterene ga tilfredsstillende resultater ble metoden testet. I studiet av 

halodiazoacetatene var det aktuelt å følge metylsignalet til esteren over tid (Figur 2.2), siden 

metylkarboner ofte har en lavere T1-verdi sammenliknet med metylen- eller karbonylkarboner.
83

  

 

Figur 2.2 Halodiazoacetatene. Pilen indikerer karbonatomet som følges med 13C-NMR. 

På grunn av den termiske stabiliteten til halodiazoacetatene kunne ikke T1-verdiene måles direkte, 

siden T1-målinger krever svært lang opptaksstid (1 - 2 døgn) og er avhengig av at konsentrasjonen 

ikke endres i løpet av opptakstiden. T1-verdien til EDA ble derfor målt for å gi en indikasjon på  

størrelsesordenen til den tilsvarende T1-verdien til de halogenerte analogene, og dermed et estimat på 

den nødvendige ventetiden mellom hvert FID-opptak. Strukturlikheten mellom EDA og 

halodiazoacetatene sannsynliggjør en antakelse om at verdien funnet for EDA vil gi en indikasjon også 

for halodiazoacetatene. T1-verdien til metylkarbonet i EDA ble målt til 6.8 sekunder i toluen-d8. Den 

ideelle ventetiden etter en 30° puls kan da finnes fra Ernst-likningen (se del 2.2.2) og er 0.12 sekunder. 

Selv med et svært konservativt anslag for T1-verdiene til halodiazoacetatene, er en ventetid på 5 

sekunder mellom hver puls utenfor fare for signalmetning.  

For å undersøke om metoden ga gode nok integraler over tid, ble en NMR-prøve med en stabil 

forbindelse med ester-signaler fulgt over tid i toluen-d8 med metoden beskrevet over. Etyl-4-

nitrobenzoat (4) ble valgt ut som forbindelse, som også var internstandarden benyttet i flere 

eksperimenter i dette kapittelet (se etterfølgende avsnitt). Figur 2.3 viser absoluttintegralene over tid 

for metylsignalet til forbindelsen. 
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Figur 2.3 Absoluttintegralet til metylsignalet til etyl-4-nitrobenzoat (4) over tid. Den stiplede linjen indikerer måleseriens 

gjennomsnittsverdi. 

Siden forbindelsen er stabil og dens konsentrasjonen er konstant over tid, er det ideelle resultatet for 

måleserien at integralene ligger på en rett, horisontal linje. Som det fremgår av plottet, varierer 

signalstyrken med ca ±5 % rundt gjennomsnittsverdien for målingene, en observasjon som ble gjort 

for alle eksperimenter utført med etyl-4-nitrobenzoat presentert i dette kapittelet . Dette ble tolket som 

et estimat på feilmarginen til metoden. Det ble ikke observert en avtagende trend for integralene over 

tid, noe som ville vært et tegn på signalmetning. Disse resultatene ble betraktet som tilfredsstillende 

for å studere termisk dekomponering av halodiazoacetatene. Det blir i det følgende ikke rapportert 

noen usikkerhet utover dette for måleresultatene (standardavvik) og det blir av hensyn til 

måleresultatenes lesbarhet rundet av til hele timer og minutter for halveringstidene. Kvalitative 

konklusjoner basert på måleresultatene er trukket med usikkerheten implisitt, og entydige 

konklusjoner trekkes kun der to måleresultater er betydelig forskjellige.  

 I en tidlig fase av oppgaven var det ønskelig å i tillegg til å følge dekomponeringsreaksjonen 

også å følge produktdannelsen.
b
 Det var derfor hensiktsmessig å bruke en internstandard. Etyl-4-

nitrobenzoat (4) ble valgt ut, da metylsignalet til forbindelsen ikke overlappet med signalene til 

diazoforbindelsene (Figur 2.4). 

                                                      
b Det ble i løpet av arbeidet med oppgaven besluttet å utelukkende fokusere på dekomponering av halodiazoacetatene på grunn av overlapp i 

signaler mellom de ulike dekomponeringsproduktene. 
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Figur 2.4 Internstandard etyl-4-nitrobenzoat (4). Karbonatom som følges er indikert med pilen. 

Flere eksperimenter ble utført der det ble undersøkt om forbindelsen påvirket 

dekomponeringsreaksjonen. Det ble ikke funnet noen betydelig forskjell i beregnet halveringstid i 

reaksjoner der internstandard 4 var tilsatt, og produktfordelingen etter endt dekomponering endret seg 

heller ikke. Det ble ansatt som en fordel at internstandarden hadde en spesielt elektronfattig aromatisk 

ring sammenliknet med toluen, siden de elektrofile karbenene
40

 som dannes etter dekomponering 

antakelig ville ha større affinititet for reaksjon med løsningsmiddelet enn internstandarden. T1-verdien 

til metylkarbonet til internstandard 4 ble også målt, og denne var 4.2 sekunder. Denne verdien var 

lavere enn for EDA, altså var relaksasjonstiden til internstandardens metylkarbon også innenfor 

marginene til ventetiden mellom FID-opptakene. 

 

2.4 Termisk dekomponering av halodiazoacetatene 
 

Som nevnt innledningsvis i kapittelet er halodiazoacetatene observert å ha en termisk stabilitet som er 

vesentlig lavere enn EDA, men deres termiske egenskaper utover dette er ikke kjent. For å undersøke 

den termiske stabiliteten til halodiazoacetatene nærmere, ble Cl-, Br- og I-EDA fremstilt i henhold til 

litteraturprosedyrene,
2
 og det ble deretter laget NMR-prøver (se del 5.5 for detaljer).  Den termiske 

dekomponeringsreaksjonen til halodiazoacetatene ble fulgt med metoden beskrevet i del 2.3. 

Halveringstider for halodiazoacetatene i løsning ble beregnet ved å anta førsteordens 

konsentrasjonsavhengighet i diazoforbindelsen (for mer om dette, se del 2.5), og ved å plotte 

logaritmen til konsentrasjonensendringene over tid. En lineær kurvetilpasning ga da 

hastighetskonstanten k til dekomponeringensreaksjonen, og denne ga opphav til beregnet halveringstid 

(t1/2) ved sammenhengen t1/2 = ln 2/k.
28

 Den beregnede halveringstiden ble tolket som et mål på 

halodiazoacetatenes stabilitet i løsning. 

Det var praktiske problemstillinger knyttet til opptak av data. For å forhindre uønsket 

dekomponering av diazoforbindelsene før innsetting av NMR-prøver i spektrometeret, var det svært 

viktig å holde alle løsninger nedkjølt (0 °C) under prøvetillagning. Etter fremstilling av 

halodiazoacetatet i diklormetan ved 0 °C, var det nødvendig å bytte løsningsmiddel til toluen-d8. Dette 

ble gjort ved å overføre kald (0 °C) toluen-d8 til løsningen av halodiazoacetat og diklormetan, for 

deretter å fjerne diklormetanen under redusert trykk ved 0 °C. Halodiazoacetatet i toluen-d8 ble 

deretter overført til nedkjølte NMR-rør med en pipette, en operasjon som ble utført raskest mulig for å 

forhindre oppvarming av løsningen. Prosedyren ble etter en innkjøringsfase mulig å reprodusere, og 

det var mulig å unngå betydelig dekomponering av forbindelsene før NMR-opptak. For å lage mest 

mulig like NMR-prøver, var det ønskelig å lage flere prøver fra én syntetisert mengde av 

halodiazoacetat, for deretter å måle dekomponeringshastigheten suksessivt på hver prøve. Prøvene ble 

lagret ved -20°C før innsetting i spektrometeret, men til tross for flere forsøk var det ikke mulig å 

unngå at Cl-EDA dekomponerte før innsetting i spektrometeret for prøvene som var blitt oppbevart 

lengst. I disse tilfellene ble det laget nye prøver.  
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 Resultatene for de tre halodiazoacetatene er presentert i Tabell 2.1.  

Tabell 2.1 Resultater for termisk dekomponering av Cl-, Br- og I-EDA i toluen-d8. 

 
# X c (mmol/mL)

a
 t1/2 t1/2 relativ 

1 Cl 0.45 1h 46 min
b
 0.2 

2 Br 0.57 7h 31 min
c
 1.0 

3 I 0.91 14 h 59 min
b
 2.0 

aStartkonsentrasjon; bGjennomsnitt av to målinger; cGjennomsnitt av tre målinger. 

Resultatene viser tydelig at dekomponeringshastigheten varierer for de tre halodiazoacetatene i løsning, 

med betydelig forskjell i halveringstidene. Ved 25 °C dekomponerer  Cl-EDA (#1, Tabell 2.1) fem 

ganger raskere enn Br-EDA (#2), som i sin tur dekomponerer med to ganger raskere enn I-EDA (#3). 

Et plott av et representativt reaksjonsforløp er vist for hver av halodiazoacetatene i Figur 2.5.  
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Figur 2.5 Plott av konsentrasjon over tid for Cl-EDA (2), Br-EDA (1) og I-EDA (3) i toluen-d8 ved 25 °C. Eksponentielle 

kurvetilpasninger er markert med rød linje og inkludert for å øke figurens lesbarhet. 
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Som det fremgår av plottene i figuren over, vil Cl-EDA være tilnærmet fullstendig dekomponert etter 

syv timer, mens den tilsvarende fullstendige dekomponeringen av Br-EDA tar over 25 timer. 

Resultatet demonstrerer tydelig at Cl-EDA er den minst termisk stabile av diazoforbindelsene og at 

eventuell håndtering av Cl-EDA i løsning ved romtemperatur bør holdes til et minimum dersom 

dekomponering skal unngås. I-EDA er den mest termisk stabile av de tre diazoforbindelsene. I denne 

sammenheng bør det nevnes at den beregnede halveringstiden for I-EDA varierte noe mer mellom 

måleseriene enn klor og brom-analogene. Verdien i Tabell 2.1 er gjennomsnittet av to måleserier der 

halveringstiden var henholdsvis ~13 timer og ~17 timer. Det ble videre observert at 

produktfordelingen etter dekomponering av halodiazoacetatene var sammenliknbar. Dimerer var 

hovedproduktene i reaksjonene, i tillegg til flere uidentifiserte biprodukter. Et bredt spekter av 

produkter er ikke uventet ved termisk dekomponering av halodiazoacetater, siden flere reaksjonsveier 

for det dannede halokarbonylkarbenet er mulig. Blant mulige reaksjonsveier for de aktuelle karbene 

finnes Wolff-omleiring til et keten,
15

 syklopropanering av toluen-d8,
68

 syklopropanering av dimeren
36

 

og C-D-innsetting i toluen-d8.
85

 

Halveringstiden til EDA i mesitylen ved 100 °C er rapportert til 109 timer.
15

 Sammenliknes 

resultatene i Tabell 2.1 med halveringstiden til EDA, er det tydelig at substitusjon av α-hydrogenet for 

et halogen har en betydelig negativ effekt på den termiske stabiliteten til forbindelsen. Det finnes flere 

publikasjoner som involverer α-halodiazoforbindelser i litteraturen,
81,82,86

 men ingen av disse 

rapporterer termisk stabilitet kvantitativt. Den generelle trenden er at de rapporterte α-

halodiazoforbindelsene dekomponerer termisk over 0 °C og er mindre termisk stabile enn 

korresponderende usubstituert diazoforbindelse. Som eksempel vil α-substitusjon av hydrogen med 

klor eller brom i diazometan destabiliserer den korresponderende halodiazoforbindelsen sammenliknet 

med diazometan,
25

 og klordiazometan ble observert å dekomponere termisk ved temperaturer over -

40 °C.
87

  

 

2.4.1 Betraktninger rundt halogenets effekt på den termiske stabiliteten 
 

Halodiazoacetatene ble observert å ha en vesentlig lavere termisk stabilitet sammenliknet med EDA. 

Den samme observasjonen er gjort for diazometan, der klordiazometan og bromdiazometan ble funnet 

å være mindre termisk stabil enn diazometan.
25,87

 I denne delen forsøkes det å gi en forklaring på 

hvorfor et α-halogen destabiliserer diazoforbindelsene studert i denne oppgaven relativt til et α-

hydrogen.  

Som det ble redegjort for i kapittel 1, er halogener π-donorer i halogensubstituerte karbener. 

Samtidig som halogenet kan donere et elektronpar til karbenkarbonets p-orbital, kan det induktivt 

tiltrekke elektroner gjennom σ-bindingen til karbenkarbonet, og begge disse effektene stabiliserer 

halokarbener.
31

 Evnen til π-donasjon er overførbar til halodiazoacetatene studert i denne oppgaven, og 

to resonansformer er vist i Figur 2.6.  

 

Figur 2.6 To resonansstrukturer for et generelt halodiazoacetat. X = Cl, Br, I. 
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Med utgangspunkt i struktur A, kan et av halogenets frie elektronpar flyttes inn i C-X-bindingen ved 

π-donasjon og gi resonansform B. I resonansform B er et av elektronparene i C-N-bindingen lokalisert 

til nitrogenatomet og som det fremgår av strukturen vil denne π-donasjonen fra halogenet svekke 

dobbeltbindingskarakteren i C-N-bindingen. Bindingen vil dermed forlenges og bli svakere, noe som 

vil senke barrieren for N2-frigivelse. EDA vil ikke, i motsetning til halogen-analogene, ha elektronpar 

tilgjengelig for donasjon på hydrogenet. Hydrogen kan dermed ikke svekke dobbeltbindingskarakteren 

i C-N-bindingen slik som halogenene. Resonnementets konklusjon blir dermed at halodiazoacetatene 

har en svekket C-N-binding relativt til EDA, noe som vil favorisere N2-frigivelse i større grad og gi 

kortere termisk halveringstid.  

 Dette resonnementet kan også kaste lys over den observerte stabilitetstrenden for 

halodiazoacetatene. Resultatene i del 2.4 viste at Cl-EDA var den minst termisk stabile av de tre 

forbindelsene etterfulgt av Br-EDA og I-EDA. Av de tre halogenene er klor rapportert å være den 

beste π-donoren for stabilisering av karbener
33

 og resonansstruktur B i Figur 2.6 vil dermed være mer 

favorisert for Cl-EDA enn for Br-EDA. Cl-EDA vil derfor ha en relativt lengre C-N-binding 

sammenliknet med Br-EDA, noe som vil favorisere frigivelse av N2 i høyere grad. Det er dermed å 

forvente at Cl-EDA har lavere termisk stabilitet enn Br-EDA siden C-N bindingen lettere kan brytes. 

Et tilsvarende resonnement kan benyttes for å rasjonalisere den observerte forskjellen i halveringstider 

mellom Br-EDA og I-EDA. Trenden er oppsummert i Figur 2.7. 

 

 

Figur 2.7 Termisk stabilitet for Cl-, Br-, I-EDA og EDA, samt α-substituentenes evne til π-donasjon. 
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 Det kan også etableres et relatert resonnement, som tar utgangspunkt i selve 

dekomponeringsreaksjonens karakter. For halodiazoacetatene er N2-frigivelse og dannelse av det 

korresponderende karbenet vist å være et endortermt steg.
c,88

 Fra Hammond-postulatet er det kjent at 

endoterme reaksjoner har sene overgangstilstander, det vil si at overgangstilstanden har en struktur 

som ligger nærmere produktet enn reaktanten.
28

 Med andre ord vil faktorer som stabiliserer produktet 

også stabilisere overgangstilstanden og dermed øke reaksjonshastigheten. Som nevnt har 

halogensubstituenten en stabiliserende ved π-donasjon, og en klor-substituent stabiliserer karbenet 

bedre enn en brom-substituent.
33

 Det er dermed forventet at overgangstilstanden for frigivelse av N2 

ligger lavere for Cl-EDA enn for Br-EDA. Cl-EDA vil dermed frigi N2 raskere og halveringstiden er 

forventet å være kortere enn for Br-EDA, i tråd med den observerte trenden. Et tilsvarende 

resonnement kan benyttes for den observerte forskjellen mellom Br-EDA og I-EDA. 

 I sum kan altså halogenets π-donerende karakter brukes som forklaringsmodell for den 

observerte trenden i halveringstider for halodiazoacetatene i løsning, samt forklare den observerte 

destabiliseringen av disse sammenliknet med EDA.  

 

2.5 Termisk dekomponering av Br-EDA - 

konsentrasjonsavhengighet 
 

Br-EDA (1) ble valgt ut for å studere flere betingelser for den termiske dekomponeringsreaksjonen. 

For å undersøke dekomponeringsreaksjonens orden med hensyn på halodiazoacetatet ble det undersøkt 

om dekomponeringshastigheten endret seg betydelig ved ulike startkonsentrasjoner. Dette spørsmålet 

er sentralt, da det har praktiske konsekvenser for oppbevaring av forbindelsene. Dersom en tydelig 

forskjell i dekomponeringshastighet kunne etableres ved ulike startkonsentrasjoner, ville fortynnede 

løsninger være å foretrekke ved oppbevaring.  

 Br-EDA ble fremstilt i tre ulike startkonsentrasjoner i toluen-d8 og dekomponeringsreaksjonen 

ble fulgt med metoden beskrevet i 2.3. Resultatene er vist i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA i toluen-d8 ved tre ulike startkonsentrasjoner. 

 
# c (mmol/mL)

a
 c relativ t1/2 t1/2 relativ 

1 0.57  1.0 7h 31 min
b
 1.0 

2 1.9 3.4 8 h 22 min
c
 1.1 

3 3.0 5.3 8 h 29 min
c
 1.1 

 aStartkonsentrasjon; bGjennomsnitt av tre målinger; cÉn måling 

Resultatene viser at halveringstiden varierer lite med hensyn på startkonsentrasjonen til Br-EDA. 

Halveringstiden for Br-EDA forblir tilnærmet uendret ved konsentrasjonsøkning på henholdsvis 3.4 

ganger (#2, Tabell 2.2) og 5.3 ganger (#3, Tabell 2.2). Resultatet indikerer at 

dekomponeringsreaksjonen er førsteordens i Br-EDA og at overgangstilstanden for dekomponeringen 

involverer ett Br-EDA-molekyl. Hvis dekomponeringsreaksjonen hadde vært annenordens i Br-EDA, 

                                                      
c Basert på DFT-beregninger, upubliserte resultater, Martin Hennum og Tore Bonge-Hansen. 
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ville en dobling av konsentrasjonen gitt en klar hastighetsforandring,
28

 noe som ikke observeres. En 

annen indikasjon på at dekomponeringsreaksjonen er førsteordens i Br-EDA kan gis ved å fremstille 

logaritmen til konsentrasjonen mot tid, noe som i førsteordens reaksjoner ideelt vil gi en rett linje 

(Figur 2.8).
28

 

 

Figur 2.8 Logaritmisk plott av konsentrasjon over tid for Br-EDA i toluen-d8 med lineær kurvetilpasning 

I alle dekomponeringsreaksjoner studert i denne oppgaven observeres det at logaritmen til 

konsentrasjonen over tid gir et plott som passer en lineær kurvetilpasning tilsvarende tilfellet i Figur 

2.8. Resultatene er i tråd med det som er observert for termisk dekomponering av liknende 

diazokarbonylforbindelser, som også rapporteres å følge en førsteordens dekomponering i 

diazoforbindelsen.
15,67

 Et foreslått hastighetsbestemmende trinn til den termisk 

dekomponeringsreaksjonen til Br-EDA er vist i Skjema 2.2.  

 

 

Skjema 2.2 Foreslått hastighetsbestemmende trinn for dekomponering av Br-EDA. Det korresponderende frie karbenet 

dannes fra diazoforbindelsen etter frigivelse av N2. 

I Skjema 2.2 er det foreslåtte hastighetsbestemmende trinnet frigivelse av N2 og dannelse av det 

korresponderende karbenet fra Br-EDA. Etter karbenet er dannet, kan det reagere med et nytt 

diazomolekyl og danne dimeren (5) (Skjema 2.3). 
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Skjema 2.3 Dannelse av dimer 5 (cis- og trans-5) ved reaksjon mellom karben og Br-EDA. 

Dimer (5) observeres som produkt i alle eksperimentene med Br-EDA som er beskrevet i dette 

kapittelet. Dimerisering av diazoforbindelser er en ofte rapportert sidereaksjon og dimerdannelse kan 

forekomme både ved termisk og katalytisk dekomponering av en diazoforbindelse.
1
 Dimer (5) i 

Skjema 2.3 er tidligere observert i innskuddsmetallkatalyserte reaksjoner med Br-EDA.
3
  

 

2.6 Termisk dekomponering av Br-EDA - temperaturavhengighet 
 

Halodiazoacetatene fremstilles ved 0 °C og det er kvalitativt observert at forbindelsene dekomponerer 

langsommere ved denne temperaturen enn ved romtemperatur.
2
 For å undersøke temperaturens 

påvirkning på dekomponeringsreaksjonen, ble dekomponering av Br-EDA studert ved tre ulike 

temperaturer, for å kvantifisere størrelsesordenen til en eventuell temperaturavhengighet. Det ble 

benyttet to ulike løsningsmidler i denne studien, for å undersøke om temperaturavhengigheten 

forandret seg i ulike løsningsmidler.  

 Br-EDA ble fremstilt i toluen-d8, og den termiske dekomponeringsreaksjonen ble undersøkt 

ved 15 °C og 35 °C, i tillegg til den allerede studerte temperaturen (25 °C). Det var ikke mulig å 

studere reaksjonen i et bredere temperaturintervall da spektrometeret benyttet i denne oppgaven ikke 

tillot studier over tid ved temperaturer under 15 °C, samt at temperaturer over 35 °C ga betydelig 

dekomponering av Br-EDA før spektrometeret var innstilt og data kunne bli tatt opp. 

Dekomponeringsreaksjonen ble fulgt med metoden beskrevet i del 2.3 og halveringstidene ved de tre 

temperaturene er vist i Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA i toluen-d8 ved ulike temperaturer. 

 
# Temperatur

a
 c (mmol/mL)

b
 t1/2 t1/2 relativ 

1 15 °C 1.1  16 h 49 min
c
 2.2 

2 25 °C 0.57  7 h 31 min
d
 1.0 

3 35 °C 1.1 1 h 25 min
c
 0.2 

aProbetemperatur; bStartkonsentrasjon; cÉn måling; dGjennomsnitt av tre målinger. 

 

Resultatene viste en klar temperaturavhengighet for dekomponeringshastigheten til Br-EDA. Med 

utgangspunkt i 25 °C, ga en temperaturøkning på 10 °C en økning i dekomponeringshastigheten med 

en faktor fem (#3, Tabell 2.3). Ved en temperatursenkning på 10 °C ble dekomponeringshastigheten 

lavere, og halveringstiden ble over dobbelt så lang (#1).  
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Dekomponeringshastigheten til Br-EDA ble undersøkt i ulike løsningsmidler (presenteres i del 

2.7). Diklormetan-d2 var et av de anvendte løsningsmidlene. Siden diklormetan benyttes som standard 

løsningsmiddel i reaksjoner utført i kapittel 3, ble temperaturavhengigheten til dekomponering av Br-

EDA undersøkt i diklormetan-d2 ved tre temperaturer. Resultatene er vist i Tabell 2.4.  

Tabell 2.4 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA i diklormetan-d2. 

 
# Temperatur

a
 c (mmol/mL)

b
 t1/2

c
 t1/2 relativ 

1 15 °C 0.73 mmol/mL 8 h 25 min 2.1 

2 25 °C 0.73 mmol/mL 4 h 5 min 1.0 

3 35 °C 0.73 mmol/mL 1 h 7 min 0.3 
aProbetemperatur; bStartkonsentrasjon; cAlle oppføringer er basert på én måling. 

Resultatene viser en klar temperaturavhengighet også i diklormetan-d2, med en tilsvarende trend som 

for toluen-d8. En økning i temperatur på 10 °C fra 25 °C tilnærmet tredoblet dekomponeringshastighet 

(#3, Tabell 2.4), mens en senkning av temperaturen med 10 °C relativt til 25 °C tilnærmet halverte 

dekomponeringshastigheten (#1).   

Samlet sett indikererer resultatene at Br-EDA viser en betydelig termisk dekomponering 

allerede ved 15 °C og at dekomponeringshastigheten stiger betydelig ved temperaturøkninger. Videre, 

er den termiske stabiliteten i toluen-d8 høyere enn diklormetan-d2 og denne løsningsmiddeleffekten 

utforskes videre i neste del. 

 

2.7 Termisk dekomponering av Br-EDA i ulike løsningsmidler 
 

Den termiske dekomponeringshastigheten av diazoforbindelser kan være løsningsmiddelavhengig.
15

 

Huisgen og March studerte dimetyldiazomalonat ved 130 °C (A, Figur 2.9), og fant at 

dekomponeringshastigheten  varierte med relative rater fra 5.7 i mesitylen til 8.3 i benzaldehyd og 8.3 

i DMSO.
89

  

 

Figur 2.9 Dimetyldiazomalonat (A) og 2-diazo-1,2-difenyl-1-etanon (B). 

For 2-diazo-1,2-difenyl-1-etanon (B, Figur 2.9) ble det funnet at tilsetning av forbindelser som økte 

polariteten til løsningen påvirket dekomponeringshastigheten, og at en mer polar løsning økte den 

termiske dekomponeringshastigheten.
90

 Korrelasjonen mellom løsningens polaritet og den termiske 

stabiliteten er ikke vist å gjelde generelt for diazokarbonylforbindelser.
15
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 For å undersøke om løsningsmiddelet påvirket den termiske dekomponeringen av Br-EDA, ble 

forbindelsen fremstilt og løsningsmiddelet byttet til en serie deutererte løsningsmidler. Det ble ansett 

som et sentralt spørsmål å undersøke om et eller flere løsningsmidler var spesielt egnet eller uegnet for 

bruk eller lagring. Dekomponeringsreaksjonen til Br-EDA ble fulgt med metoden beskrevet i del 2.3 

og resultatene for de ulike løsningsmidlene er vist i Tabell 2.5. 

Tabell 2.5 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA i ulike løsningsmidler. 

 
# Løsningsmiddel c (mmol/mL)

a
 t1/2 t1/2 relativ 

1 Kloroform-d 0.76 1 h 51 min
b
 0.2 

2 Acetonitril-d3 0.83 3 h 58 min
b
 0.5 

3 Diklormetan-d2 0.73 4 h 5 min
b
 0.5 

4 Toluene-d8 0.57 7 h 31 min
c
 1.0 

5 Tetrahydrofuran-d8 0.89 8 h 49 min
b
 1.2 

aStartkonsentrasjon; bÉn måling; cGjennomsnitt av tre målinger. 

I Tabell 2.5 er halveringstidene organisert i stigende rekkefølge fra løsningsmiddelet der den termiske 

stabiliteten var lavest til løsningsmiddelet der den var høyest.  De relative halveringstidene tar 

utgangspunkt i verdien beregnet for toluen-d8 (#4, Tabell 2.5), det mest brukte løsningsmiddelet i dette 

kapittelet. Som det fremgår av resultatene, varierte halveringstiden til Br-EDA betydelig, med et spenn 

i halveringstid fra 1 time og 51 minutter i kloroform-d (#1) til 8 timer og 49 minutter i THF-d8 (#5).  

Br-EDA dekomponerer betydelig raskere i kloroform-d enn i de øvrige løsningsmidlene (#1, 

Tabell 2.5). En mulig forklaring på denne observasjonen kan være at kloroform-d kan dekomponere 

over tid under oppbevaring, noe som er kjent for å kunne bygge opp syre i løsningen.
91

 Sensitivitet 

overfor syrer er velkjent for en rekke diazoforbindelser
1
 og det ble også observert i denne oppgaven at 

Br-EDA dekomponerte fullstendig etter 30 minutter i nærvær av benzosyre i diklormetan (del 3.4), 

vesentlig raskere enn halveringstiden for Br-EDA i ren diklormetan-d2 presentert i dette kapittelet. 

Kloroform-d ble derfor funnet uegnet som løsningsmiddel for bruk og oppbevaring av Br-EDA.  

Diklormetan, brukt både i syntesene av halodiazoacetatene og i reaksjonene beskrevet i 

kapittel 3, ga en halveringstid på 4 timer og 5 minutter (#3, Tabell 2.5), en betydelig raskere 

dekomponering enn i toluen-d8 (#4). Resultatet antyder at toluen kan være bedre egnet til oppbevaring 

av halodiazoacetatene. I THF-d8 (#5) hadde Br-EDA en tilnærmet lik halveringstid som i toluen-d8, og 

kan derfor også være aktuell som en kandidat for oppbevaring av forbindelsene. 

Det ble ikke observert noen trend i dekomponeringshastigheten relativt til løsningsmiddelets 

polaritet (sortert etter dielektrisk konstant). Ekskluderes kloroform-d fra tabellen over, gir det mest 

polare løsningsmiddelet acetonitril-d3 også den raskeste dekomponeringshastigheten (#2, Tabell 2.5). 

Sammenliknes halveringstiden i acetonitril-d3 med den i det nest mest polare løsningsmiddelet, 

diklormetan-d2 (#3), er forskjellen imidlertid liten, tatt i betraktning den relativt store 

polaritetsforskjellen mellom de to løsningsmiddelene. Forskjellen i dekomponeringshastigheten fra  

diklormetan-d2 til toluen-d8 er vesentlig større, selv om det korresponderende spranget i polaritet er 

mindre. THF-d8 har en polaritet i nærheten av diklormetan-d2, men forskjellen i halveringstid er stor. I 

sum lot det seg ikke etablere en klar trend for sammenhengen mellom løsningsmiddelets polaritet og 

dekomponeringshastigheten til Br-EDA.  
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2.8 Termisk dekomponering av Br-EDA med additiver  
 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven ble det klart at små mengder av et tilsatt kobbersalt hadde en 

dramatisk effekt på den beregnede halveringstiden til Br-EDA. Dette er en forventet konsekvens av 

tilsetning av innskuddsmetaller.
1
 For å undersøke hvor mye den beregnede halveringstiden endret seg 

ved tilsetning av et kobbersalt, ble Br-EDA i toluen-d8 tilsatt kobber(II)triflat (Cu(OTf)2) og 

dekomponeringsreaksjonen ble fulgt med metoden beskrevet i del 2.3. Halveringstiden ble observert å 

forandre seg fra 7 timer og 31 minutter til 23 minutter ved tilsetning av 0.03 mol% Cu(OTf)2. Et plott 

av reaksjonsforløpet er vist i Figur 2.10. 

 

Figur 2.10 Plott av reaksjonsforløp for Br-EDA i toluen-d8 tilsatt 0.03 mol% Cu(OTf)2. 

Dekomponeringsreaksjonen ga nesten utelukkende dimeren (5) som produkt, i motsetning til den 

tilsvarende termiske reaksjonen i toluen-d8, som ga en kompleks blanding av flere produkter. Det var 

derfor mulig å følge dannelsen av dimeren under reaksjonsforløpet, slik plottet i Figur 2.10 viser. 

Eksperimentet viste tydelig at Br-EDA er svært sensitiv overfor små mengder Cu(OTf)2 og trolig også 

for andre sporkilder av innskuddsmetaller. 

 Det er kjent at diazoforbindelser er syresensitive
1
 og det ble i del 2.7 funnet at dekomponering 

av Br-EDA i kloroform-d var betydelig raskere sammenliknet med de øvrige undersøkte 

løsningsmiddelene. En mulig forklaring på resultatet var at løsningen med kloroform-d kan bygge opp 

syre over tid. Syresensitivitet og den påviste effekten av tilsetning av Lewis-syren Cu(OTf)2, ble et 

utgangspunkt for å undersøke om et basisk eller metallkomplekserende additiv kunne påvirke 

dekomponeringshastigheten til Br-EDA ved å kompleksere spormetaller eller nøytralisere eventuelle 

syrer. For en serie diazoalkaner har det blitt observert at tilsetning av trietylamin ga redusert 

dekomponeringshastighet i løsning,
92

 men effekten ble ikke kvantifisert. Inspirert av dette funnet, ble 

det forsøkt å tilsette trietylamin til en løsning Br-EDA i toluen-d8 for å undersøke om effekten var 

overførbar til halodiazoacetatene. Den observerte dekomponeringshastigheten ble ikke betydelig 

endret av tilsetningen. Derfor ble to andre additiver valgt ut, henholdsvis tetrametyletylendiamin 
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(TMEDA)
d
 og dinatriumetylendiamintetraacetat (Na2(EDTA)), der førstnevnte er både basisk og 

metallkomplekserende, og sistnevnte er metallkomplekserende. Dekomponering av Br-EDA i toluen-

d8 ble undersøkt for begge additiver, mens dekomponering i diklormetan-d2 ble forsøkt med TMEDA. 

Resultatene er vist i Tabell 2.6. 

Tabell 2.6 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA med ulike tilsatte additiver i toluen-d8 og diklormetan-d2. 

 
# Løsningsmiddel Additiv (mol%) c (mmol/mL)

a
 t1/2 t1/2 relativ 

1 Toluen-d8 - 0.57 7 h 31 min
b
 1.0 

2 Toluen-d8 TMEDA (20) 1.0 10 h 39 min
c
 1.4 

3 Toluen-d8 Na2EDTA (-
d
) 1.0 6 h 50 min

c
 0.9 

4 Diklormetan-d2 - 0.73 4 h 5 min
c
 1.0 

5 Diklormetan-d2 TMEDA (10) 0.74 6 h 45 min
c
 1.7 

aStartkonsentrasjon; bGjennomsnitt av tre målinger cÉn måling;  
dNa2EDTA var ikke fullstendig løselig i toluen-d8. 

Som det fremgår av resultatene i Tabell 2.6, ga tilsetning av TMEDA en positiv effekt på den 

observerte dekomponeringshastigheten i begge løsningsmidler (#2, #5, Tabell 2.6), mens Na2EDTA ga 

et lite, negativt utslag (#3) sammenliknet med oppføringene uten tilsetning (#1, #4). Additiveffekten 

var mest uttalt i diklormetan-d2, der dekomponeringshastigheten ble observert å være betydelig lavere 

ved tilsetning av TMEDA. Det lot seg ikke trekke noen entydig konklusjon angående additivets rolle i 

dekomponeringsreaksjonen, men det ble spekulert i om TMEDA kunne kompleksere eventuelle 

spormetaller i løsningen og hindre metallkatalysert dekomponering.  

På bakgrunn av den positive effekten av TMEDA-tilsetningen var det naturlig å undersøke 

dette videre. Kloroform-d ble i del 2.7 etablert som løsningsmiddelet hvor dekomponering av Br-EDA 

gikk raskest. En mulig forklaring på dette var oppbygging av syre i løsningsmiddelet. En tilsetning av 

et basisk additiv kunne nøytralisere syren, og en serie målinger med økende mengde TMEDA tilsatt til 

Br-EDA i kloroform-d ble utført. Resultatene er vist i Tabell 2.7. 

Tabell 2.7 Resultater for termisk dekomponering av Br-EDA i kloroform-d med tilsatt TMEDA. 

 
# c (mmol/mL)

a
 TMEDA, mol% t1/2

b
 t1/2 relativ  

1 0.76  0 1h 51 min 1.0 

2 0.76 8 6 h 15 min 3.4 

3 0.76 14 6 h 48 min 3.7 

4 0.76 99 10 h 54 min 5.9 
aStartkonsentrasjon; bÉn måling. 

Som det fremgår av resultatene, hadde tilsetning av TMEDA en betydelig effekt på 

dekomponeringshastigheten, og de beregnede halveringstidene økte med økende mengde tilsatt 

                                                      
d Effekten av TMEDA ble oppdaget ved en tilfeldighet. I arbeidet med indolreaksjonen beskrevet i kapittel 3 ble det i et eksperiment tilsatt 
Fe(ClO4)2 og TMEDA i henhold til en litteraturprosedyre for C-H-innsetting i indol. Ved en feil ble det tilsatt for mange ekvivalenter 

TMEDA og i denne løsningen utviste Br-EDA unormal langsom omsetning. Det ble spekulert i om dette skyldtes TMEDA, og forbindelsen 

ble derfor undersøkt som additiv i dette kapittelet. 
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TMEDA (#2 - 4, Tabell 2.7). Effekten var vesentlig mer uttalt i kloroform-d enn i toluen-d8 eller i 

diklormetan-d2. Allerede ved 8 mol% ble det observert en tredobling i halveringstiden (#2) og effekten 

økte opp til tilsetning av 99 mol% TMEDA, der den observerte halveringstiden var tilnærmet 

seksdoblet (#4). Hvis dette resultatet ses i lys av at tilsvarende eksperimenter i toluen-d8 og 

diklormetan-d2 ikke viste en tilsvarende økning i halveringstiden, er det naturlig å konkludere med at 

kloroform-d enten inneholder betydelig mengde av syre og/eller metaller, eller at løsningsmiddelet 

selv bidrar til å destabilisere Br-EDA betraktelig. 

 Basert på de observerte endringene i dekomponeringshastighet i denne delen kan det antydes 

at tilsetning av TMEDA til en løsning av Br-EDA i toluen eller diklormetan er hensiktsmessig i 

lagringssammenheng, og at dette kan bidra til å hindre dekomponering av diazoforbindelsen før bruk. 

TMEDA kan enkelt fjernes før videre bruk av Br-EDA med en filtrering gjennom silikagel analogt 

med filtreringssteget i syntesen av Br-EDA. 

 

2.9 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har det blitt presentert en metode for å måle den termiske stabiliteten i løsning til Cl-, 

Br- og I-EDA med 
13

C-NMR. Det har blitt redegjort for utfordringer knyttet til bruk av 
13

C-NMR til 

dette formålet, samt hvordan utfordringene ble løst for å gi tilfredsstillende måleresultater. 

Måleresultatene bekrefter at halodiazoacetatene har lavere termisk stabilitet enn EDA og at Cl-, Br- og 

I-EDA dekomponerer med betydelig forskjellig hastighet. En forklaringsmodell basert på halogenets 

π-donasjon ble fremsatt for å forklare den observerte trenden. Videre ble en rekke betingelser 

undersøkt for deres påvirkning av dekomponeringhastigheten til Br-EDA i løsning, deriblant 

startkonsentrasjon, temperatur, løsningsmiddel og tilsetning av additiver. Betydelig variasjon i 

halveringstid ble observert for temperatur, løsningsmiddel og tilsetning av TMEDA og Cu(OTf)2. 

Samlet sett gir resultatene en god indikasjon på faktorene som påvirker den termiske stabiliteten i 

løsning for halodiazoacetatene, og de kan derfor brukes som rettesnor ved videre arbeid med 

halodiazoacetatene i en praktisk laboratoriesammenheng. 
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Kapittel 3 Halodiazoacetatenes reaktivitet under 

termiske og katalytiske betingelser 
 

I dette kapittelet vil resultatene fra reaktivitetsstudiet med halodiazoacetatene bli presentert. Kapittelet 

starter med en gjennomgang av syklopropanering av styren med halodiazoacetatene og belyser 

reaktivitetsforskjeller mellom de tre halodiazoacetatene under termiske og katalytiske betingelser. Et 

elektronfattig og et elektronrikt alken, relativt til styren, ble videre valgt ut, henholdsvis 4-

metoksystyren og 4-trifluormetylstyren. Syklopropanering av disse substratene med Cl-EDA og Br-

EDA ble sammenliknet under termiske og katalytiske betingelser. 

 For å videre studere termisk og katalytisk reaktivitet med halodiazoacetatene ble Br-EDA 

valgt ut som representativt halodiazoacetat og reagert med en rekke ulike substrater. Formålet i denne 

delen var å undersøke muligheten for å utvikle nye reaksjoner, samt å undersøke termisk reaktivitet 

som et alternativ til katalyse i kjente reaksjoner. Det mest positive resultatet av denne studien, 

reaksjonen mellom Br-EDA og indol, vil bli presentert i detalj først. Kapittelet avsluttes deretter med 

en gjennomgang av reaksjonene med de øvrige substratene. 

 

3.1 Termisk og katalystisk syklopropanering av styrenderivater 

med halodiazoacetatene 
 

I kapittel 2 ble det etablert at den termiske stabiliteten til halodiazoacetatene er lav sammenliknet med 

EDA og at dekomponering til det korresponderende karbenet skjer med en betydelig hastighet, 

allerede ved romtemperatur. I denne delen av oppgaven ble det utforsket om den lave termiske 

stabiliteten kunne snus fra å være en heftelse knyttet til håndtering og lagring av forbindelsene, til å 

kunne utnyttes i reaksjoner med ulike substrater. Ideen er attraktiv, siden termisk dekomponering til 

karben ville unngå bruk av dyre rhodiumbaserte katalysatorer, samt at reaksjonene potensielt kunne 

utføres under milde betingelser, uten behov for lange reaksjonstider og høye temperaturer. Et sentralt 

spørsmål i denne sammenhengen var om halokarbonylkarbenene dannet ved termisk dekomponering  

er kjemoselektive nok til å inngå i reaksjoner som er av syntetisk interesse. Som det ble diskutert i 

kapittel 1 har halogener en stabiliserende effekt på karbener,
33

 som kan gi opphav til en høyere grad av 

kjemoselektivitet.
36

 Med dette utgangspunktet, ble en rekke substrater undersøkt i termiske reaksjoner 

med halodiazoacetatene.   

Syklopropanering av alkener er en viktig reaksjon for diazoforbindelser
5
 og er etablert for 

halodiazoacetatene med Rh2(esp)2 som katalysator (Skjema 3.1).
2
   

 

Skjema 3.1 Syklopropanering av styren med halodiazoacetatene (1 - 3) katalysert av Rh2(esp)2.
2 
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Syklopropanering var et naturlig utgangspunkt for å sammenlikne termisk og katalytisk reaktivitet. 

Styren ble valgt ut som alken og reagert med Cl-, Br- og I-EDA (1 - 3) under termiske og katalytiske 

betingelser. Den rhodium(II)-katalyserte reaksjonen er tidligere rapportert å fungere best i tørr toluen, 

med tilsetting av katalysator til en løsning av halodiazoacetat og substrat.
2
 Det ble tidlig oppdaget at 

toluen var et lite egnet løsningsmiddel under termiske betingelser. Analyse (TLC og 
1
H-NMR) av 

reaksjonsblandingen viste en kompleks blanding av produkter, med det forventede syklopropanet kun 

dannet i spormengder. Løsningsmiddelet for reaksjonen ble derfor byttet til tørr diklormetan, noe som 

viste seg å ha en positiv effekt på syklopropandannelsen under termiske betingelser. Av hensyn til 

sammenlikning mellom de termiske og katalytiske reaksjonene ble det besluttet å også utføre de 

katalyserte reaksjonene i tørr diklormetan, selv om dette trolig ville føre til redusert utbytte 

sammenliknet med det rapporterte.  

 Cl-, Br- og I-EDA ble laget i løsning med diklormetan, og hver halodiazoacetat ble tilsatt to 

separate løsninger av styren (2.0 ekv.) i diklormetan; den ene med Rh2(esp)2 som katalysator, den 

andre uten (se del 5.6 for detaljer). Reaksjonsblandingene ble rørt ved romtemperatur til 

diazoforbindelsen var omsatt og deretter ble reaksjonsblandingene renset med kolonnekromatografi. 

Resultatene for Cl-, Br- og I-EDA og styren under katalytiske og termiske betingelser er vist i Tabell 

3.1. 

Tabell 3.1 Resultater for termisk og katalytisk syklopropanering av styren med Cl-, Br- og I-EDA. 

 

   Utbytte
a
 [%] (d.r.

b
) 

# X Produkt Termisk Katalytisk
b
 

1 Cl 6b 40 (4:1) 57 (10:1) 

2 Br 6a 44 (3:1) 67 (9:1) 

3 I 6c - (-) 44 (11:1) 
aIsolert utbytte, beregnet over to trinn fra EDA bDiastereomert forhold er beregnet  fra  
1H-NMR; bRh2(esp)2 ble benyttet som katalysator. 

For de katalyserte reaksjonene varierte utbyttene av syklopropanene fra 44 % og 57 % for henholdsvis 

I-EDA og Cl-EDA (#3 og #1, Tabell 3.1), til 67 % for Br-EDA (#2). Utbyttene er lavere enn i tidligere 

rapporterte resultater (85 - 91 %),
2
 der reaksjonene ble utført i toluen fremfor diklormetan. I den 

samme publikasjonen er katalytisk syklopropanering av styren i diklormetan til sammenlikning med 

resultatene i tabellen over rapportert å gi et utbytte på 58 %.
2
 Siden syklopropaneringsreaksjonen ble 

studert primært for å belyse forskjellene mellom termisk og katalytisk reaktivitet, ble ikke de reduserte 

utbyttene forsøkt forbedret for de katalyserte reaksjonene. De diastereomere forholdene i produktene 

fra de katalyserte reaksjonene var i overenstemmelse med rapporterte data, med unntak av for I-EDA, 

der forholdet var noe lavere (14:1 rapportert mot 11:1 i denne oppgaven).
2
 

 For de termiske reaksjonene ga Cl-EDA og Br-EDA henholdsvis 40 % og 44 % utbytte av 

syklopropanene (#1 - 2, Tabell 3.1). I den termiske reaksjonen med I-EDA ble det etter 48 timer 

observert lav omsetning av styren til det korresponderende syklopropanet, og reaksjonsblandingen 

inneholdt flere ukjente biprodukter. Reaksjonen ble ikke fulgt opp videre og det ble konkludert med at 
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I-EDA var uegnet for termisk syklopropanering under disse reaksjonsbetingelsene. Som det fremgår 

av Tabell 3.1 ga de termiske reaksjonene lavere utbytte sammenliknet med de katalyserte reaksjonene. 

En mulig grunn til dette, er at det frie karbenet som dannes i den termiske reaksjonen er vesentlig mer 

reaktivt enn det tilsvarende rhodiumkarbenoidet som dannes i den katalyserte reaksjonen. 

Kjemoselektiviteten til det frie karbenet vil derfor være lavere, noe som reflekteres i 

biproduktdannelse og isolerte utbytter. 

 Det diastereomere forholdet i produktene for de termiske reaksjonene var betydelig lavere enn 

for de tilsvarende katalyserte reaksjonene. For Br-EDA observeres et diastereomert forhold på 3:1 for 

den termiske reaksjonen, mens i den katalyserte reaksjonen er forholdet 9:1 (#2, Tabell 3.1). En 

tilsvarende nedgang i diastereomert forhold observeres også for Cl-EDA. Davies og medarbeidere 

rapporterte liknende diastereomere forhold for termisk syklopropanering av styren med henholdsvis 

EDA og metylfenyldiazoacetat, der det diastereomere forholdet var 2:1 og 4:1.
67

 Det høye 

diastereomere forholdet observert med rhodiumkatalysatorer kan tilskrives egenskaper ved 

rhodiumkarbenoidet som dannes fra diazoforbindelsen og rhodiumkatalysatoren, som favoriserer 

overgangstilstanden i reaksjonen til den ene diastereomeren over den andre.
93

 For halodiazoacetatene 

har dette fenomenet blitt undersøkt med beregninger og det viser seg at rhodiumkarbenoidet 

interagerer med styren, og at dette gjenspeiles i høye diastereomere forhold.
94

 For reaksjonene uten 

katalysator dekomponeres diazoforbindelsen til det korresponderende karbenet, som deretter 

syklopropanerer styren. Favorisering av en diastereomer over en annen avgjøres da av de steriske 

interaksjonene mellom substituentene på både karbenet og alkenet.
95

 I en studie av syklopropanering 

av styren med trialkylsilyldiazoestere (Figur 3.1), ble det funnet at diazoforbindelsen med størst α-

subsitituent (triisopropylsilyl) ga et høyere diasteromert forhold enn tilsvarende mindre α-substituent 

(trimetylsilyl), etter fotokjemisk dekomponering til det korresponderende karbenet.
95

  

 

Figur 3.1 Metyltrimetylsilyldiazoacetat og metyltriisopropylsilyldiazoacetat.95 

I karbenene som dannes fra Cl-EDA og Br-EDA vil det være en relativ størrelsesforskjell mellom 

halogen- og ester-substituentene, som kan gi opphav til det diasteromere forholdet i produktene. 

Estergruppen er større enn begge halogenene,
96

 og sammenliknes klor-analogen med brom-analogen er 

den relative størrelsesforskjellen mellom substituentene størst for klor-analogen. Dette vil, i tråd med 

resonnementet over, forventes å gi et høyere diastereomert forhold for klor-analogen i de termiske 

reaksjonene. Denne trenden ble observert i produktene fra alle de termiske 

syklopropaneringsreaksjonene med styrenderivater beskrevet i dette kapittelet (Tabell 3.1 og Tabell 

3.2). 

 Basert på de lovende termiske resultatene ble det forsøkt å endre reaksjonsbetingelsene for å 

øke utbyttet. En løsning av Br-EDA i kald diklormetan (0 °C) ble tilsatt dråpevis til en romtemperert 

løsning av styren i diklormetan. Dråpevis tilsetning av diazoforbindelser er rapportert å ha en god 

effekt på utbyttet og minimering av bireaksjoner.
67

 Dessverre ga ikke dråpevis tilsetning av Br-EDA, 

over én time, høyere utbytte. En analyse (TLC) av reaksjonsblandingen viste at diazoforbindelsen ikke 

ble omsatt raskt nok, slik at et overskudd Br-EDA, relativt til styren, bygget seg opp, og forholdene 

dermed ble tilnærmet like som tilsetning av Br-EDA i én porsjon. For å øke omsetningshastigheten til 

Br-EDA, ble eksperimentet ble gjentatt, denne gangen med løsningen av styren i diklormetan ved 

refluks, under dråpevis tilsetning av kald Br-EDA. Dette ga utbytter som varierte mellom 40 % og 
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60 %, med lav reproduserbarhet. På grunn av dette, så er ikke resultatet oppgitt i Tabell 3.1. Det ble 

også undersøkt om luft- og vannfrie betingelser hadde noen betydning for utbyttet. Både løsingen av 

Br-EDA og styren i diklormetan ble degasset med argon før tilsetning, og reaksjonen ble deretter rørt 

under argonatmosfære. Dette ga ingen økning i det isolerte utbyttet.  

Det ble videre undersøkt om en variasjon i alkenets elektroniske egenskaper ville påvirke 

reaktiviteten overfor Cl- og Br-EDA i syklopropaneringsreaksjonen. 4-Metoksystyren og 4-

trifluormetylstyren ble syklopropanert under termiske og katalytiske betingelser som beskrevet over, 

og resultatene er oppsummert i Tabell 3.2. I-EDA ble ikke benyttet, siden det ble observert at 

forbindelsen var lite egnet til termisk syklopropanering under disse reaksjonsbetingelsene. 

Tabell 3.2 Resultater for termisk og katalytisk syklopropanering  av styrenderivater med Cl-EDA og Br-EDA. 

 

    Utbytte
a
 [%] (d.r.

b
) 

# X R Produkt Termisk Katalytisk
b
 

1 Cl OMe 6e 39 (3:1) 57 (7:1) 

2 Br OMe 6d 43 (2:1) 52 (10:1) 

3 Cl CF3 6g 31 (5:1) 43 (24:1) 

4 Br CF3 6f 34 (3:1) 45 (14:1) 
aIsolert utbytte, beregnet over to steg fra EDA bDiastereomert forhold er beregnet  fra  
1H-NMR; bRh2(esp)2 ble benyttet som katalysator. 

For den katalyserte reaksjonen mellom Br-EDA og 4-trifluormetylstyren (#4, Tabell 3.2) ble det 

observert en nedgang i utbyttet av den korresponderende syklopropanen sammenliknet med styren. 

Den katalyserte reaksjonen mellom Br-EDA og styren ga 67 % utbytte (#2, Tabell 3.1), mens en 

tilsvarende reaksjon med 4-trifluormetylstyren ga 45 % utbytte (#4, Tabell 3.2). En lignende nedgang i 

utbyttet av syklopropanen ble også observert for den katalyserte reaksjonen med Cl-EDA og 4-

trifluormetylstyren, fra 57 % med styren (#1, Tabell 3.1) til 43 % (#3, Tabell 3.2).  

For den termiske reaksjonen mellom Br-EDA og 4-trifluormetylstyren gikk utbyttet ned fra 

44 % med styren (#2, Tabell 3.1) til 34 % (#4, Tabell 3.2). Den tilsvarende termiske reaksjonen 

mellom Cl-EDA og 4-trifluormetylstyren ga også en nedgang i utbyttet fra 40 % med styren (#1, 

Tabell 3.1) til 31 % utbytte med 4-trifluormetylstyren (#3, Tabell 3.2). I sum, viste resultatene en 

nedgang i utbyttet i reaksjonene med 4-trifluormetylstyren sammenliknet med tilsvarende reaksjoner 

med styren for begge halodiazoacetatene. Det diastereomere forholdet i produktene fulgte samme 

trend som beskrevet over for styrenreaksjonene, og både Cl- og Br-EDA ga en betydelig nedgang i det 

diastereomere forholdet i de korresponderende produktene for reaksjonene utført under termiske 

betingelser sammenliknet med katalytiske betingelser.   

Det har tidligere blitt rapportert at elektronfattige styrenderivater gir lavere utbytter i 

rhodiumkatalysert syklopropanering sammenliknet med mer elektronrike derivater for 

halodiazoforbindelser.
2,81

 Generelt er elektronfattige alkener vanskeligere å syklopropanere 

sammenliknet med elektronrike alkener, noe som tilskrives det dannede rhodiumkarbenoidets 
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elektrofile karakter.
97

 Karbenene som dannes ved termisk N2-frigivelse er også elektrofile,
40

 noe som 

kan forklare nedgangen i utbytter for de termiske reaksjonene. 

For 4-metoksystyren ble det ikke observert noen klar trend i utbytter for de katalyserte 

reaksjonene sammenliknet med styren. Den katalyserte reaksjonen med Br-EDA og 4-metoksystyren 

ga et redusert utbytte sammenliknet med styren, 67 % for styren (#2, Tabell 3.1) mot 52 % (#2, Tabell 

3.2), mens tilsvarende reaksjon for Cl-EDA og 4-metoksystyren ikke ga endret utbytte, 57 % for begge 

(#1, Tabell 3.1 og #1, Tabell 3.2). Rapporterte data for sammenliknbare diazoforbindelser viser at 

utbyttene i reaksjoner med styren og 4-metoksystyren varierer lite og er generelt gode.
2,81

 For den 

termiske reaksjonen mellom Br-EDA og 4-metoksystyren (#2, Tabell 3.2) var det ingen betydelig 

variasjon sammenliknet med reaksjonen med styren, 43 % utbytte mot 44% utbytte for styren (#2, 

Tabell 3.1). Den tilsvarende termiske reaksjonen for Cl-EDA (#1, Tabell 3.2) viste også liten variasjon 

relativt til reaksjonen med styren, og ga utbytte på 39 % mot 33 % med styren (#1, Tabell 3.1). Det 

diastereomere forholdet i produktene fra de termiske reaksjonene var lavere enn for de katalyserte, i 

tråd med resultatene diskutert over.  

Det er få eksempler i litteraturen på termisk syklopropanering med diazoforbindelser.
67,98,99

 I et 

nylig publisert arbeid ble det rapportert gode utbytter for termisk syklopropanering med EDA og en 

serie aryldiazoestere med ulike styrenderivater med utbytter opp mot 90 %.
67

 På grunn av EDA og 

aryldiazoesteren sin høye termiske stabilitet ved romtemperatur ble reaksjonene utført ved 102 °C i 

trifluortoluen. Tilsvarende eksempler på termisk syklopropanering av styrenderivater med 

halodiazoacetater har ikke blitt funnet i litteraturen.  

 

3.1.1 Oppsummering - syklopropanering 
 

Syklopropanering av en serie styrenderivater med Cl-EDA og Br-EDA har blitt utført under termiske 

betingelser. Den termiske reaktiviteten har blitt sammenliknet med tilsvarende rhodium(II)-katalyserte 

reaksjoner, som tidligere er rapportert i litteraturen. Reaksjoner under termiske betingelser gir 

syklopropaner i lavere utbytter og med lavere diastereomert forhold sammenliknet med de 

rhodium(II)-katalyserte reaksjonene, men demonstrerer at to av halodiazoacetatene kan 

syklopropanere termisk uten tilsetning av katalysator. Termisk syklopropanering av styren med Cl-

EDA og Br-EDA er ikke tidligere rapportert og komplimenterer de kjente rhodium(II)-katalyserte 

reaksjonene. 

 

3.2 Br-EDA - termisk og katalytisk reaktivitet med ulike 

substrater 
 

Etter å ha undersøkt reaktivitetsforskjellene for syklopropanering av styrenderivater under termiske og 

katalytiske betingelser med halodiazoacetatene, ble reaktiviteten deres videre undersøkt i reaksjoner 

med substrater med ulike funksjonelle grupper. I dette studiet ble det tatt utgangspunkt i rapporterte 

rhodium(II)-katalyserte reaksjoner med halodiazoacetatene og undersøkt om reaksjonene også kunne 

utføres under termiske betingelser. Deretter ble det valgt ut substrater som ikke tidligere er rapportert i 

reaksjoner med halodiazoacetatene, hverken under katalytiske eller termiske betingelser. Valget av 
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disse substratene baserte seg på rapporterte reaksjoner med liknende ikke-halogenerte 

diazoforbindelser, og ble utprøvd under både termiske og katalytiske betingelser. 

 Et av hovedmålene for reaktivitetsstudiet i tillegg til å belyse termisk og katalytisk reaktivitet, 

var å finne og utvikle potensielt nye reaksjoner der halodiazoacetatene kunne inngå. Av tidshensyn ble 

Br-EDA valgt ut som representativ diazoforbindelse i dette substratstudiet. Forbindelsen er den mest 

velstuderte av de tre halodiazoacetatene,
2,3

 noe som gjorde sammenlikning med reaktivitet i de kjente 

reaksjonene enklere. Halveringstiden til Br-EDA i løsning ble i kapittel 2 funnet å være betydelig 

lengre i sammenliknet med Cl-EDA, noe som i en praktisk sammenheng betød at forbindelsen kunne 

brukes og oppbevares i kortere perioder, med mindre grad av termisk dekomponering. I-EDA ble i del 

3.1 observert å være lite egnet til syklopropanering under termiske betingelser, og var derfor ikke en 

aktuell kandidat som representativ forbindelse.   

I neste del vil hovedresultatene fra arbeidet med de ulike substratene presenteres. Studien med 

indolderivatene presenteres først og deretter presenteres resultatene med de øvrige substratene samlet. 

 

3.3 Reaksjoner med Br-EDA og indolderivater 
 

3.3.1 Innledning 
 

Indol er et naturstoff  og indolstrukturen er et hyppig forekommende strukturelement i 

naturprodukter
100,101

 og legemidler.
102,103

 Reaksjoner med indol er derfor av stor syntetisk interesse og  

metoder for regioselektiv funksjonalisering av de ulike posisjonene i indol har blitt utviklet, som for 

eksempel arylering,
104

 alkynylering,
105

 og krysskobling.
106

 Funksjonalisering av indol ved hjelp av 

innskuddsmetallbaserte karbenoider generert fra diazoforbindelser, har blitt etablert som en mulig rute 

for å modifisere indol. Både C-H-innsetting i indols 2- og 3-posisjon eller syklopropanering av 

dobbeltbindingen i 2,3-posisjon (Figur 3.2) er rapportert.
107

  

 

Figur 3.2 Nummerering av karbon i indol.107 

For å oppnå kontroll over regioselektiviteten i disse reaksjonene kan det benyttes forskjellige 

katalysatorer. Kobber og rhodiumbaserte katalysatorer er vist å C-H-innsette selektivt i indols 3-

posisjon,
108,109

 mens et rutheniumkompleks katalyserte C-H-innsetting selektivt i 2-posisjon.
110

 For 

visse indolderivater med elektrontiltrekkende N-substituenter, har det 2,3-syklopropanerte produktet 

blitt observert.
107,111

 

Halodiazoacetatene benyttet i dette arbeidet er ikke tidligere studert i reaksjoner med indol. 

Derfor var indol et naturlig substrat å undersøke under både katalytiske og termiske betingelser. 

Rhodium(II)-katalysatorer gir ofte C-H-innsatte produkter i indols 3-posisjon,
107

 og et mulig C-H-

innsettingsprodukt i 3-posisjon fra en rhodium(II)-katalysert reaksjon mellom Br-EDA og indol er vist 

i Skjema 3.2. 
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Skjema 3.2 Et mulig produkt fra en Rh2(esp)2-katalysert reaksjon mellom Br-EDA og indol. 

Produktet i den tenkte reaksjonen i Skjema 3.2 er ikke tidligere rapportert i litteraturen. Det kan i 

denne sammenheng nevnes at i reaksjonen mellom Br-EDA og inden ble syklopropaneringsproduktet 

observert ved bruk av Rh2(esp)2 som katalysator (Skjema 3.3).
2
 

 

Skjema 3.3 Syklopropanering av inden med Br-EDA og påfølgende ringekspansjon/eliminasjon til etyl-2-naftoat.2 

Det syklopropanerte produktet ringekspanderte og i nærvær av K2CO3 kunne reaksjonen drives til 

sluttproduktet etyl-2-naftoat (B). 

 

3.3.2 Initielle eksperimenter med Br-EDA og indol 
 

Br-EDA (1) i kald diklormetan (0 °C) ble tilsatt et overskudd indol (2.0 ekv.) løst i romtemperert 

diklormetan i to separate eksperimenter, med og uten katalysator (Rh2(esp)2). Inspirert av 

ringekspansjonen for inden vist i Skjema 3.3 ble Cs2CO3 tilsatt for å drive en eventuell ringekspansjon 

og eliminasjon. En analyse (
1
H-NMR) av reaksjonsblandingene etter full omsetning av 

diazoforbindelsen viste at det samme produktet var blitt dannet i begge reaksjoner, men i større 

mengde i den katalyserte reaksjonen. Reaksjonsblandingen for den katalyserte reaksjonen ble renset 

med kolonnekromatografi og produktet 7a isolert og karakterisert (Figur 3.3).  
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Figur 3.3 Krystallstruktur av produkt 7a, etylkinolin-3-karboksylat. I krystallstrukturen er karbon grå, hydrogen hvite, 

nitrogen blå og oksygen røde. De termiske ellipsoidene er plottet med 50 % grad av sannsynlighet.  

Nummerering av karbon i kinolinstrukturen er hentet fra referanse 112. 

I 
1
H-NMR var de kjemiske skiftverdiene til 7a i overenstemmelse med litteraturdata for strukturen i 

figuren over.
113

 Det ble videre grodd krystaller av god nok kvalitet til énkrystallrøntgendiffraksjon ved 

å løse 7a i heksan, og deretter la heksanen fordampe over flere dager. Krystallstrukturen til 7a er vist i 

Figur 3.3. 

Som strukturen i Figur 3.3 viser, har indolen ringekspandert til et kinolin med ester-

substituenten i 3-posisjon (se nummerering av kinolin i Figur 3.3). Ringekspansjon av et indolderivat 

til det korresponderende kinolinet er tidligere observert med metylenklorid- og metylendiklorid-karben 

(Skjema 3.4).
114,115

 

 

Skjema 3.4 Reaksjon mellom et indolderivat og diklormetylenkarben.114 

Skjema 3.4 viser at indolderivatet syklopropaneres av karbenet og at den korresponderende 

syklopropanerte forbindelsen ringekspanderer, via en ringåpning av syklopropanet og eliminasjon av 

klorid. Hvorvidt rhodiumkarbenoidet som dannes fra halodiazoacetatet syklopropanerer på en 

tilsvarende måte er ikke kjent, da direkte syklopropanering av indol med rhodium(II)-karbenoider 

vanligvis krever en elektrontiltrekkende N-substituent på indolen.
107

 Det var mer interessant i denne 

sammenheng at også den termiske reaksjonen mellom Br-EDA og indol ga det ringekspanderte 

kinolinet 7a. I den termiske reaksjonen kan det antas at dekomponering av diazoforbindelsen gir et 

fritt karben som deretter reagerer videre med indol. I denne reaksjonen er det rimelig å anta at karbenet 

2,3-syklopropanerer indol, etterfulgt av en analog ringekspansjon til kinolinet 7a som vist i Skjema 3.4. 

For den katalyserte reaksjonen kunne det i løpet av arbeidet med denne oppgaven ikke trekkes noen 

konklusjoner mekanismen for reaksjonen frem mot kinolinet. 

 For å undersøke om reaksjonen var avhengig av den tilsatte basen og hvorvidt et eventuelt 

intermediatet kunne isoleres, ble Br-EDA tilsatt indol og Rh2(esp)2 uten tilsatt Cs2CO3 i diklormetan. 

Etter full omsetning av diazoforbindelsen ble reaksjonsblandingen analysert. Forbindelse 7a hadde 

blitt dannet sammen med flere uidentifiserte biprodukter, og det ble observert at omsetningen av indol 

var lavere enn i reaksjonen utført med base. Det ble spekulert i om et av de observerte produktene var 
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et intermediat for ringekspansjonen. Derfor ble Cs2CO3 tilsatt reaksjonsblandingen i diklormetan og 

rørt i én time, for å undersøke om dette ga forandring i produktfordeling. Dette ga desverre ingen 

endring i produktfordeling. Eksperimentet ble gjentatt med Br-EDA og indol uten tilsetning av base og 

reaksjonsblandingen ble forsøkt analysert med en rekke NMR-eksperimenter (1D og 2D). Det lyktes 

ikke å strukturoppklare forbindelser i blandingen utover 7a. Selv om eksperimentene ikke avdekket et 

eventuelt intermediat i reaksjonen, viste de at reaksjonen ikke er avhengig av base for å gi kinolinet, 

men at tilsatt base gir bedre omsetning av indol og mindre biproduktsdannelse. I arbeidet videre med 

reaksjonen ble tilsetning av base derfor opprettholdt.  

 

3.3.3 Videre arbeid med reaksjonen 
 

Resultatene beskrevet i del 3.3.3 ble ansett som lovende og reaksjonen ble videre utforsket. For å 

undersøke graden av indolomsetning i reaksjonen, ble et overskudd Br-EDA (1.4 ekv.) i diklormetan  

tilsatt indol (1.0 ekv.) og Cs2CO3 (2.0 ekv.) i diklormetan. Eksperimentet ble utført med og uten 

Rh2(esp)2 for å videre belyse eventuelle forskjeller mellom katalytisk og termisk reaktivitet. Analyse 

av reaksjonsblandingene viste at indolomsetningen i den katalyserte reaksjonen var høyere 

sammenliknet med den termiske og at graden av biproduktdannelse var betydelig lavere. Det ble 

derfor besluttet at den katalyserte reaksjonen skulle studeres videre i detalj for å finne gode 

reaksjonsbetingelser. 

 Det ble utført flere eksperimenter for å finne gode betingelser for reaksjonen. Tildrypping av 

Br-EDA i kald diklormetan (0 °C) til en romtemperert blanding av indol, base og Rh2(esp)2 i 

diklormetan viste seg å ha en stor effekt på både omsetning av indolen og dannelsen av biprodukter. 

Ved å tilsette den kalde Br-EDA-løsningen over 30 minutter, ble tilnærmet all indolen omsatt og 

graden av biproduktsdannelse holdt ved et minimum. Katalysatormengden ble deretter variert, og det 

ble observert at 1 mol% ga like gode utbytter som 5 mol%. Reaksjonsbetingelsene som ble benyttet 

videre er vist i Skjema 3.5 og vil i det følgende refereres til som standardbetingelser. 

 

Skjema 3.5 Standardbetingelser og utbytte for reaksjon mellom Br-EDA og indol. 

Det isolerte utbyttet av 7a fra reaksjonen ved standardbetingelsene var 84 % etter rensing og med 

indol som begrensende reaktant. Disse reaksjonsbetingelsene ga få biprodukter utover dimeren (5, cis 

og trans) som dannes i en reaksjon mellom rhodium(II)-karbenoidet og Br-EDA (Figur 3.4).  
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Figur 3.4 Biprodukt i reaksjonen mellom Br-EDA og indol, dimer (5). 

Ren 7a kunne isoleres etter vask med vann og mettet, vandig NaCl for å fjerne base og katalysator. 

Deretter ble 7a tørket med MgSO4 og til slutt tørket under høyvakuum. Den siste tørkeprosessen under 

høyvakuum fjernet flyktig dimer (5). Ren 7a kunne også isoleres etter kolonnekromatografi med 

tilsvarende høye utbytter. Fra den termiske reaksjonen kunne forbindelse 7a isoleres i 50 % utbytte 

etter rensing med kolonnekromatografi. 

Reaksjonen ble videre studert ved å variere halogenet på halodiazoacetatet for å undersøke om 

de tre halodiazoacetatene ga 7a. Cl- og I-EDA ble reagert med indol i tråd med standardbetingelsene. 

Kinolinet 7a var hovedproduktet i begge reaksjonene, og resultatene er vist i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Resultater fra reaksjoner mellom halodiazoacetatene og indol katalysert av Rh2(esp)2. 

 

 
# X Produkt Utbytte

a
 (%) 

1 Cl 7a 90 

2 Br 7a 84 

3 I 7a 70 
aIsolert utbytte. 

Cl-EDA ga det høyeste utbytte (90 %, #1, Tabell 3.3), mens I-EDA ga et betydelig lavere utbytte 

(70 %, #3). Eksperimentene viste at alle de tre halodiazoacetatene kunne benyttes i reaksjonen. 

 Det ble videre undersøkt om Rh2(esp)2 kunne byttes ut med en rimeligere 

innskuddsmetallbasert katalysator. Som nevnt innledningsvis, er kobberkatalysatorer brukt i 

reaksjoner mellom indol og diazoforbindelser.
108

 To kobberkomplekser ble derfor valgt ut, Cu(acac)2 

og Cu(OTf)2. I tillegg ble Fe(ClO4)2 inkludert i studien, en katalysator som også er rapportert å gi gode 

utbytter i C-H-innsettingsreaksjoner med indol.
116

 De tre metallkompleksene ble utprøvd som 

katalysator under standardbetingelsene for reaksjonen. Begge kobberkompleksene ga kinolinet 7a i 

spormengder, med lav omsetning av indolen. Jernkomplekset fungerte bedre som katalysator og ga 

tilnærmet 50 % omsetning av indolen til kinolinet 7a. Dette utbyttet ble ansett som for lavt 

sammenliknet med den tilnærmet fullstendige omsetningen av indolen i den Rh2(esp)2-katalyserte 

reaksjonen til at bruk av Fe(ClO4)2 som katalysator kunne følges opp videre. 
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3.3.4 Syntese av substituerte kinoliner 
 

Syntesen av kinolinet 7a, i godt utbytte, ble ansett som et lovende resultat, og det ble undersøkt om 

andre indolderivater kunne benyttes som substrater til å fremstille substituerte kinoliner. 

Kinolinstrukturen (Figur 3.5) er et hyppig forekommende strukturelement i naturprodukter
117

 og 

legemidler,
118

 noe som gjør nye synteseruter til kinolin og dets derivater interessant. Det finnes flere 

klassiske synteser av substituerte kinoliner i litteraturen, for eksempel Friedländer-syntesen,
119

  

Camps-syntesen
120

 og Skraup-syntesen,
120

 men ingen av disse benytter indol som utgangspunkt.  

 

Figur 3.5 Nummerering av kinolin.112 

2,4-Usubstituerte kinolin-3-karboksylater, som syntesen i del 3.3.2 er et eksempel på, har i 

senere tid blitt viet oppmerksomhet da den er en grunnstruktur i flere nye legemidler.
113

 Kjente 

synteseruter til denne klassen kinoliner er begrensede,
113

 og involverer ofte flere trinn, lange 

reaksjonstider, sensitive reagenser  og høye temperaturer.
121,122,123

 Det var derfor naturlig å prøve andre 

indolderivater i reaksjonen med Br-EDA for å undersøke om en ny velfungerende rute til 2,4-

usubstituerte kinoliner kunne etableres.   

 

3.3.5 Reaksjonens substratomfang 
 

En serie indolderivater med substituenter i 5-posisjon ble valgt ut for å undersøke effekten av ulike 

funksjonelle grupper med hensyn på utbyttet. Indolderivatene ble reagert med Br-EDA under 

standardbetingelsene. Resultatene er vist i Tabell 3.4.  

Tabell 3.4 Resultater fra reaksjoner mellom Br-EDA og indolderivater katalysert av Rh2(esp)2. 

 

 
# R Produkt Ubytte (%) 

1 OMe 7b 98
a
 

2 H 7a 84 

3 Br 7d 83 

4 NO2 7c 69 
aLøsningen av substrat, katalysator og base holdt -78 °C under tilsetning og i 30 min etter tilsetning.  

Deretter ble blandingen varmet opp til romtemperatur over 30 min.  

Alle indolderivatene (#1 - 4, Tabell 3.4) ga de korresponderende ringekspanderte kinolinene med 

ester-substituenten i 3-posisjon i gode utbytter (69 % til 98 %). Forbindelsene 7a - 7d ble 

fullkarakterisert og strukturoppklart. I tillegg ble det forsøkt å gro krystaller for 



62 

 

énkrystallsrøntgendiffraksjon. Krystallstrukuren til forbindelse 7a er allerede vist i Figur 3.3, og 

krystallstrukturen til forbindelse 7c er vist i Figur 3.6. Krystallstrukturen til 7c bekreftet at det 

ringekspanderte produktet ble dannet og at nitrosubstituenten i indolens 5-posisjon, som forventet, kan 

finnes igjen i det korresponderende kinolinets 6-posisjon.  

 

Figur 3.6 Krystallstruktur av etyl-6-nitrokinolin-3-karboksylat (7c). I krystallstrukturen er karbon grå, hydrogen hvite, 

nitrogen blå og oksygen røde. De termiske ellipsoidene er plottet med 50 % grad av sannsynlighet. 

5-Metoksyindol (#1, Tabell 3.4) ble tilsatt Br-EDA under standardbetingelsene, men dette ga 

lite dannelse av forbindelse 7b, i tillegg til flere uidentifiserte biprodukter. Samtidig var omsetningen 

av 5-metoksyindol nær fullstendig. På bakgrunn av denne observasjonen ble det spekulert i om den 

elektrondonerende metoksysubstituenten gjorde 5-metoksyindol mer reaktiv relativ til indol og at en 

annen reaksjonsvei dermed kunne bli favorisert. I et forsøk på å kontrollere denne reaktiviteten, ble 

temperaturen senket til -78 °C under tilsetning av Br-EDA og reaksjonsblandingen ble holdt ved denne 

temperaturen i 30 minutter etter endt tilsetning. Reaksjonsblandingen ble deretter varmet opp til 

romtemperatur over 30 minutter. Dette ga produktet 7b i svært godt utbytte (98 %). Reaksjonene med 

de øvrige substratene ble utført ved romtemperatur, i tråd med standardbetingelsene. 

For 5-nitroindol ble det observert et lavere utbytte enn med de andre indolderivatene (69%, #4, 

Tabell 3.4). 5-Nitroindol er betydelig mer elektronfattig relativt til hydrogen-, brom- og metoksy-

analogene, og det observerte resultatet kunne tyde på at en kraftig elektrontiltrekkende gruppe gjør 

reaksjonsveien til det korresponderende kinolinet mindre favorabel. Både indol og 5-bromindol stiller 

seg i en mellomposisjon, elektronisk sett, sammenliknet med 5-metoksyindol og 5-nitroindol, noe som 

også reflekteres i utbyttene. En mulig forklaring på denne trenden kan være at et mer nukleofilt indol 

(som 5-metoksyindol) favoriserer en reaksjon med det elektrofile rhodiumkarbenoidet, som dannes fra 

diazoforbindelsen og katalysatoren. 5-Nitroindol er en vesentlig mindre nukleofil forbindelse, noe som 

kan forklare nedgangen i utbyttet. 
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For å undersøke effekten av substituenter i de øvrige posisjonene til indol, ble 4-, 5- og 6-

bromindol
e
 tilsatt Br-EDA i tråd med standardbetingelsene. Resultatene er vist i Tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Resultater fra reaksjoner mellom Br-EDA og 4-, 5- og 6-bromindol katalysert av Rh2(esp)2 

 
# Substrat Produkt Utbytte

a
 (%) 

1 

 

7e 71 

2 
 

7d 84 

3 
 

7f 94 

aIsolert utbytte. 

Det ble observert en variasjon i utbyttene fra 71 % til 94 % (#1 - 3, Tabell 3.5). 6-Bromindol ga det 

høyeste utbyttet (94 %, #3), mens 4-bromindol ga det laveste utbyttet (71 %, #1). 5-Bromindol 

plasserer seg mellom disse to ytterpunktene (84 %, #2). Resultatene viser at indoler med brom i 4-, 5- 

eller 6-posisjon er kompatible med reaksjonen. 

Resultatene beskrevet i denne delen viser at reaksjonen mellom indolderivater og Br-EDA er 

kompatibel med flere funksjonelle grupper i indols 4-, 5- eller 6-posisjon, og at reaksjonen generelt gir 

gode utbytter. Som det ble nevnt innledningsvis, er gode synteseruter til 2,4-usubstituerte kinoliner av 

interesse og det har nylig blitt publisert to metoder i litteraturen for å lage 2,4-usubstituerte kinolin-3-

karboksylater.
124,113

 Disse to metodene, kalt henholdsvis metode A og B, er i Tabell 3.6 sammenliknet 

med resultatene i denne oppgaven. 

                                                      
e 7-Bromindol var ikke tilgjengelig da arbeidet ble utført. 
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Tabell 3.6 Sammenlikning av resultater i denne oppgaven med metode A og metode B for å syntetisere etylkinolin-3-

karboksylater. 

  Utbytte (%) 

# Produkt Metode A
124

 Metode B
113

 Denne 

oppgaven 

1 

 

82 79 84 

2 

 

- 24 98 

3 

 

- 14 69 

4 

 

74 56 83 

5 

 

85 - 94 

 

Som det fremgår av tabellen gir syntesemetodikken beskrevet i denne delen tilsvarende eller bedre 

utbytter for samtlige felles produkter. Med kommersielt tilgjengelige startmaterialer, kort reaksjonstid 

(1 time) og enkel utførelse, er reaksjonen mellom Br-EDA og indolderivatene derfor et godt alternativ 

til de nylig rapporterte metodene for å fremstille 2,4-usubstituterte kinoliner. 

 

3.3.6 Indolderivater med 2-, 3- eller N-substituenter  
 

Reaksjonen ble videre undersøkt med tanke på effekten av substituent i indols 2- og 3-posisjon. To 

substrater ble valgt ut, 2-metylindol og 3-metylindol. 3-Metylindol, kjent under trivialnavnet skatol, 

ble imidlertid raskt byttet ut av praktiske årsaker. 3-Metylindol er en svært illuktende forbindelse og er 

i tillegg et lett pulver som er vanskelig å håndtere. 3-Metylindol ble derfor byttet ut med metyl-3-

indolylacetat. 

Metyl-3-indolylacetat skiller seg fra 3-metylindol ved at det har en estergruppe i 3-posisjon, 

men siden det primært var interessant å undersøke hvorvidt en substituent i 3-posisjon ga det 

ringekspanderte kinolinet, ble substratet vurdert som tilfredsstillende til dette formålet. Br-EDA ble 

reagert med metyl-3-indolylacetat under standardbetingelsene (Skjema 3.6).  
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Skjema 3.6 Reaksjon mellom Br-EDA og metyl-3-indolylacetat katalysert av Rh2(esp)2. 

Forbindelse 7g ble isolert i 70 % utbytte etter rensing med kolonnekromatografi. Utbyttet for 

reaksjonen er noe lavere enn for reaksjonen med indol (70 % mot 84 %). Det ble observert større grad 

av biproduktsdannelse for reaksjonen sammenliknet med indol. Krystaller til 

énkrystallsrøntgendiffraksjon ble deretter grodd ved sakte fordamping av heksan fra en løsning 7g i 

heksan. Krystallstrukturen til 7g er vist i Figur 3.7. 

 

Figur 3.7 Krystallstruktur av etyl-4-(2-metoksy-2-oksoetyl)kinolin-3-karboksylat (7g). I krystallstrukturen er karbon grå, 

hydrogen hvite, nitrogen blå og oksygen røde. De termiske ellipsoidene er plottet med 50 % grad av sannsynlighet. 

Strukturen til 7g viser at ringekspansjonensreaksjonen er kompatibel med alkylsubstituent i 3-posisjon. 

Ester-sidekjeden fra startmaterialets 3-posisjon ender opp i det korresponderende kinolinets 4-posisjon.  

Videre ble Br-EDA tilsatt 2-metylindol under standardbetingelsene. En analyse (
1
H-NMR) av 

råproduktsblandingen viste hovedsaklig uomsatt startmateriale, og at kun et svært svakt signal var 

synlig i skiftområdet der signalet for hydrogenet i 4-posisjon i de ringekspanderte produktene 

vanligvis observeres (8.7 - 9.2 ppm). Det var fra analysedata ikke mulig å påvise at en ringekspansjon 

hadde funnet sted, eller identifisere andre forbindelser i reaksjonsblandingen utover uomsatt 2-

metylindol. Reaksjonsblandingen ble derfor ikke forsøkt renset med kolonnekromatografi. 

I samtlige reaksjoner med indolderivatene beskrevet i dette kapittelet, ble det antatt at en N-H-

deprotonering fant sted i løpet av reaksjonsforløpet, frem mot det korresponderende kinolinet. Det ble 

forsøkt å undersøke denne antakelsen, for å etablere om ringekspansjonen var avhengig av 

deprotonering. N-metylindol ble valgt ut som substrat for å undersøke antakelsen siden substratet ikke 

har et proton på nitrogenet. En tenkt ringekspansjon med N-metylindol er vist i Skjema 3.7. 
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Skjema 3.7 Tenkt reaksjon mellom Br-EDA og N-metylindol til det ringekspanderte kinolinium ionet. 

Br-EDA ble tilsatt N-metylindol under standardbetingelsene. En analyse av reaksjonsblandingen viste 

at N-metylindol var omsatt, med et tydelig hovedprodukt. Reaksjonsblandingen ble renset med 

kolonnekromatografi, og produkt 8 ble isolert i 69 % utbytte (Skjema 3.8). 

 

Skjema 3.8 Reaksjon mellom Br-EDA og N-metylindol katalysert av Rh2(esp)2. 

Som det fremgår av Skjema 3.8 ga ikke reaksjonen det ringekspanderte produktet. Uten mulighet for 

N-H-deprotonering i reaksjonforløpet, ble en alternativ reaksjonsvei favorisert. En mulig 

rasjonalisering av dette resultatet, er at N-metylindol har blitt C-H-innsatt i 3-posisjon av 

rhodiumkarbenoidet, for deretter å eliminere HBr og danne et konjugert iminium ion (Skjema 3.9). 

 

Skjema 3.9 Mulig reaksjonsvei for å forklare det dannede produktet 8. 

Det dannede iminium ionet vil være svært elektrofilt og kan tenkes å fungere som en Michael-akseptor 

i en 1,4-addisjon. Et angrep med N-metylindol som nukleofil kan forklare dannelse av det observerte 

produktet. Det understrekes at reaksjonsveien er et forslag, og at ytterligere mekanistiske studier er 

påkrevd for å belyse det faktiske reaksjonsforløpet.  

 

3.3.7 Oppsummering - reaksjoner med indolderivater 
 

I denne delen har reaksjonen mellom Br-EDA (1) og en serie med indolderivater blitt utforsket. 

Reaksjonen mellom halodiazoacetatene (1 - 3) og indol gir et etylkinolin-3-karboksylat og reaksjonen 

har blitt vist å fungere godt for Cl-, Br- og I-EDA med Rh2(esp)2 som katalysator, og i tillegg med Br-
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EDA under termiske betingelser. Reaksjonen ble utforsket videre med Br-EDA for en serie 

indolderivater og det ble observert at reaksjonen ga gode utbytter av de korresponderende kinolinene. 

Reaksjonen er i tillegg kompatibel med subsituenter i indols 3-, 4-, 5- eller 6-posisjon, mens 

substituenter i 2-posisjon og på indolnitrogenet ga henholdvis uomsatt 2-metylindol og en alternativ 

reaksjonsvei. 

 

3.4 Reaksjoner mellom Br-EDA og øvrige substrater 
 

I denne delen vil reaksjonene mellom Br-EDA (1) og de øvrige substratene presenteres. Som det ble 

redegjort for i innledningen, var det ønskelig å både undersøke Br-EDA i reaksjoner under termiske 

betingelser der rhodium(II)-katalysatorer tidligere har blitt benyttet, samt å prøve ut nye substrater som 

tidligere ikke er rapportert i reaksjon med Br-EDA, under både termiske og katalytiske betingelser. 

I Tabell 3.7 gis det en oversikt over hvilke reaksjonstyper og substrater som ble utprøvd i 

reaksjon med Br-EDA, i denne delen av arbeidet. Resultatene fra reaksjonene med disse substratene 

vil gjennomgås i samme rekkefølge som i tabellen. 

Tabell 3.7 Oversikt over reaksjonstyper og substrater reagert med Br-EDA. 

# Reaksjonstype Substrat Betingelser Utbytte 

1 C-H-innsetting 
 

Termisk - 

2 Si-H-innsetting 

 

Termisk - 

3 Syklopropenering 

 

Termisk/katalytisk - 

4 N-H-innsetting 
 

Termisk/katalytisk - 

5 O-H-innsetting 

 

Termisk/katalytisk 66 %
a
 

6 O-H-innsetting 
 

Termisk/katalytisk - 
aIsolert utbytte fra katalytisk reaksjon. 

C-H-innsetting (#1, Tabell 3.7) og Si-H-innsetting (#2) er rapportert for Br-EDA med 1,4-

sykloheksadien og trifenylsilan katalysert av henholdsvis Rh2(TPA)4 og Rh2(esp)2.
3
 Reaksjonene ble 

forsøkt gjentatt under termiske betingelser ved å tilsette en løsning Br-EDA i diklormetan til et 

overskudd (2.0 ekv.) av henholdsvis 1,4-sykloheksadien og trifenylsilan. Reaksjonsblandingene ble 

analysert etter full omsetning av diazoforbindelsen. Det var i reaksjonen med 1,4-syklohesadien ikke 

mulig å identifisere et C-H-innsettingsprodukt i 
1
H-NMR-spekteret av reaksjonsblandingen. I 

reaksjonen med trifenylsilan kunne ikke tilstedeværelsen av det Si-H-innsatte produktet utelukkes 

basert på analysedata. Begge reaksjonsblandingene ble ansett som komplekse og bestående av flere 

uidentifiserte produkter. Disse ble forsøkt renset med kolonnekromatografi, med det lyktes ikke å 

isolere noen av disse produktene. Reaksjonene ble derfor ikke fulgt opp videre. 

 Syklopropenering (#3, Tabell 3.7) er ikke tidligere rapportert for Br-EDA. Reaksjonen ble 

forsøkt under termiske og katalytiske betingelser ved å tilsette en løsning Br-EDA i diklormetan til et 
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overskudd fenylacetylen (2.0 ekv.) med og uten Rh2(esp)2.  Reaksjonsblandingene ble analysert etter 

full omsetning av diazoforbindelsen. Det var ikke mulig å identifisere syklopropeneringsproduktet i 

reaksjonsblandingen, blant en rekke uidentifiserte produkter. Reaksjonsblandingen ble forsøkt renset 

med kolonnekromatografi, men det lyktes ikke å isolere produkt. Reaksjonen ble derfor ikke fulgt opp 

videre.  

 N-H-innsetting (#4, Tabell 3.7) er ikke tidligere rapportert for Br-EDA. Reaksjonen ble 

forsøkt under termiske og katalytiske betingelser ved å tilsette en løsning Br-EDA i diklormetan til et 

overskudd anilin (2.0 ekv.), med og uten Rh2(esp)2. Reaksjonsblandingene ble analysert etter full 

omsetning av diazoforbindelsen. Begge reaksjonsblandingene viste to skift ved ~8 og ~9 ppm i 
1
H-

NMR-spekteret som ikke tilhørte startmaterialet. Reaksjonsblandingen til den katalyserte reaksjonen 

ble forsøkt renset med kolonnekromatografi, men det lyktes ikke å isolere produkt. Det ble spekulert i 

om det ble dannet et eliminasjonsprodukt i reaksjonen etter en eventuell N-H-innsetting (Skjema 3.10). 

 

Skjema 3.10 Tenkt N-H-innsetting med Br-EDA i anilin, med påfølgende eliminasjon. 

Iminet som dannes etter den tenkte eliminasjonen er rapportert i litteraturen med et 
1
H-NMR-signal 

ved 7.9 ppm,
125

 i tråd med de observerte signalene i begge reaksjonsblandinger. Reaksjonen med Br-

EDA, anilin og Rh2(esp)2 ble gjentatt med tilsatt base (Cs2CO3) for å forsøke å drive reaksjonen mot 

eliminasjonsproduktet. En analyse av reaksjonsblandingen ga ingen indikasjon på om reaksjonen ga 

mer av det eventuelle produktet og rensing med kolonnekromatografi lyktes ikke. Reaksjonen ble 

derfor ikke fulgt opp videre. 

O-H-innsetting (#5, Tabell 3.7) er ikke tidligere rapportert for Br-EDA. Reaksjonen ble 

forsøkt under termiske og katalytiske betingelser ved å tilsette en løsning Br-EDA i diklormetan til et 

overskudd benzosyre (2.0 ekv.), med og uten Rh2(esp)2. Begge reaksjonene viste full omsetning av 

diazoforbindelsen etter 30 minutter. Råproduktsblandingene ble vasket med mettet, vandig NaHCO3 

for å fjerne overskuddet benzosyre, og deretter analysert. Det samme hovedproduktet var dannet i 

begge reaksjoner, men i den termiske reaksjonen var det også blitt dannet flere biprodukter. 

Forbindelse 9 ble isolert i 66 % utbytte fra den katalyserte reaksjonen (Skjema 3.11). 

 

Skjema 3.11 Reaksjon mellom Br-EDA og benzosyre med Rh2(esp)2. 

Reaksjonsblandingen fra den termiske reaksjonen ble på grunn av biproduktsdannelsen forsøkt renset 

opp med kolonnekromatografi, men dette ga ikke forbindelse 9. En analyse av fraksjonene etter 

opprensningsforsøket ble tolket dithen at forbindelse 9 dekomponerte på silikagelkolonnen. Den 
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katalyserte reaksjonen mellom benzosyre og Br-EDA ble ansett som vellykket, og forslag til videre 

arbeid med denne reaksjonen er gitt i kapittel 4.  

O-H-innsetting (#6, Tabell 3.7) ble også undersøkt med en alkohol under termiske og 

katalytiske betingelser. Br-EDA ble tilsatt 2-propanol (som reaktant og løsningsmiddel), med og uten 

Rh2(esp)2. Etter full omsetning av diazoforbindelsen, ble reaksjonsblandingene analysert. Begge 

reaksjoner ga en kompleks blanding produkter, og det kan i denne sammenheng nevnes at den relaterte 

fotokjemiske reaksjonen mellom EDA og 2-propanol er rapportert å gi minst 7 ulike produkter.
1
 

Reaksjonsblandingene ble allikevel forsøkt renset med kolonnekromatografi, men det lyktes ikke å 

isolere produkter. Reaksjonen ble derfor ikke fulgt opp videre. 

 

3.4.1 Oppsummering - reaksjoner med øvrige substrater 
 

Br-EDA (1) ble forsøkt reagert med en rekke substrater for å undersøke dens reaktivitet mot disse 

under termiske og katalytiske betingelser. Kun i den rhodium(II)-katalyserte reaksjonen mellom Br-

EDA og benzosyre ga dette et isolerbart produkt. Det lyktes ikke å isolere produkter fra reaksjonene 

med de øvrige substratene, der komplekse produktblandinger og opprensingsproblematikk dominerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Kapittel 4 Konklusjon og videre arbeid 
 

Halodiazoacetatenes termisk stabilitet ble beskrevet i kapittel 2. Det ble utarbeidet en metode basert på 
13

C-NMR for å følge den termiske dekomponeringsreaksjonen til halodiazoacetatene Cl-EDA, Br-

EDA og I-EDA. Det ble avdekket at de tre forbindelsene har ulik termisk stabilitet og dekomponerte 

med forskjellig hastighet. Videre, ble den termiske dekomponeringsreaksjonen til Br-EDA studert med 

hensyn på flere reaksjonsbetingelser og det ble observert at reaksjonen var temperaturavhengig, 

løsningsmiddelavhengig og sensitiv for tilsetning av additiver, men ikke konsentrasjonsavhengig. 

Metoden som ble utviklet i dette arbeidet kan benyttes videre til å studere termisk stabilitet for andre 

diazoforbindelser, og kan dermed bidra til å kartlegge generelle substitusjonseffekter. 

 I kapittel 3 ble halodiazoacetatenes reaktivitet mot en rekke substrater beskrevet under 

termiske og katalytiske betingelser. Syklopropanering av styrenderivater med Cl-EDA og Br-EDA ble 

demonstrert, men med lavere utbytter og diastereomere overskudd i de dannede syklopropanene 

sammenliknet med tilsvarende rhodium(II)-katalyserte reaksjoner.  

Br-EDA ble reagert med en rekke andre substrater med ulike funksjonelle grupper for å 

undersøke forskjeller mellom termisk og katalytisk reaktivitet, samt for å finne potensielt nye 

bruksområder for forbindelsene. Hovedresultatet fra dette arbeidet var oppdagelsen av reaksjonen 

mellom Br-EDA og indol, der en ringekspansjon inntraff og ga et etylkinolin-3-karboksylat som 

produkt. Reaksjonen ble studert for en rekke indolderivater og det ble etablert en effektiv synteserute 

til 2,4-usubstituerte kinoliner i gode utbytter. Reaksjonen var også kompatibel med substituenter i 

indols 3-posisjon. Indoler substituert i 7-posisjon ble ikke forsøkt som substrat i denne oppgaven, så et 

fremtidig mål kan være å undersøke om reaksjonen er kompatibel med dette substitusjonsmønsteret. 

Det andre hovedresultatet fra substratstudiet var at reaksjonen mellom Br-EDA og benzosyre, 

katalysert av Rh2(esp)2, ga et O-H-innsettingsprodukt. Reaksjonen ble ikke studert i detalj i denne 

oppgaven, grunnet tidsbegrensninger. Reaksjonsbetingelsene ble heller ikke forsøkt forbedret, så det 

bør undersøkes videre om utbyttet av O-H-innsettingsproduktet kan økes. Det vil også være naturlig å 

undersøke om ulikt substituerte benzosyrer kan benyttes, og om reaksjonen kan utvides til å inkludere 

andre karboksylsyrer.  
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Kapittel 5 Eksperimentelt 
 

5.1 Generelt 
 

Kjemikalier ble levert fra Sigma-Aldrich og AK Scientific og ble brukt slik de kom fra leverandør hvis 

ikke annet er nevnt. Diklormetan brukt i reaksjoner ble tørket ved å benytte et MB SPS-800 

løsningsmiddelrensesystem fra MBraun. NMR-løsningsmidler ble levert fra Sigma Aldrich og 

Cambridge Isotope Laboratories og ble brukt som de kom fra leverandørene. Heksan ble destillert før 

bruk. Andre løsningsmidler for kromatografi og omkrystallisering ble brukt slik de kom fra leverandør. 

 N-Klorsuccinimid og N-bromsuccinimid ble omkrystallisert før bruk i henhold til 

litteraturprosedyre.
126

 N-Jodsuccinimid ble brukt slik den kom fra leverandør. 

TLC ble utført med Merck 60 F254-plater. Kolonnekromatografi ble utført med silikagel fra 

Merck (Merck 60, 40-60 μm, 460-520 m
2
/g, pH 6.5-7.5). Kolonnekromatografi  ble utført med 

Combiflash® Companion™ med PeakTrak programvare fra Isco, Inc.  

NMR-spektroskopi ble utført med Bruker DPX300 som opererte ved 300 MHz (
1
H-NMR) og 

75 MHz (
13

C-NMR), Bruker AVII400 som opererte ved 400 MHz (
1
H-NMR) og 100 MHz (

13
C-NMR), 

Bruker DRX500 som opererte ved 500 MHz (
1
H-NMR) og 125 MHz (

13
C-NMR) og Bruker AV600 

MHz som opererte ved 600 MHz (
1
H-NMR) og 150 MHZ (

13
C-NMR). Kjemiske skift er oppgitt i ppm 

og spektrene er kalibrert etter det benyttede løsningsmiddelet.  CDCl3: 7.24 ppm/77.0 ppm. Toluen-d8: 

2.08 ppm/20.4 ppm. CD2Cl2: 5.32 ppm/53.8 ppm. CD3CN: 1.94 ppm/118.3 ppm. THF-d8: 1.72 

ppm/25.3 ppm. Alle spektrene ble tatt opp med standardparametere ved 25 °C dersom ikke annet er 

nevnt. 

For enkelte forbindelser ble DEPT135, COSY, TOCSY, HMQC, HSQC og HMBC brukt for 

tilordning av 
1
H- og 

13
C-skift. Representative spektere er lagt ved i appendiks (kapittel 6). 

Énkrystallrøntgendiffraksjon ble utført av Sigurd Øien-Ødegaard på et Bruker APEXII CCD 

diffraktometer. 

Massespektere er tatt opp på et Fision VG Prospec sektorinstrument ved 70 eV (EI) av Osamu 

Sekiguchi. Ved opptak av HR-MS ble perfluorkerosen brukt som referanseløsning.  

Alle smeltepunkter er målt på et Büchi B-545-smeltepunktsappart. Smeltepunktene er 

ukorrigerte. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

5.2 Etylhalodiazoacetater 
 

I alle eksperimentelle prosedyrer der Cl-, Br- og I-EDA inngår som reaktant, er diazoforbindelsen 

laget som beskrevet i henholdsvis prosedyre 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3. Prosedyrene er basert på kjente 

litteraturprosedyrer og er rapportert å gi nær kvantitativ konvertering fra etyldiazoacetat (EDA) til det 

korresponderende halodiazoacetatet.
2
 Grunnet halodiazoacetatenes termiske stabilitet isoleres ikke 

forbindelsene og følgelig blir ikke utbytter oppgitt.  

 Halodiazoacetatene lages i løsning med diklormetan. For å lette lesbarheten i prosedyrer der 

forbindelsene brukes videre, oppgis mengde EDA benyttet i den aktuelle syntesen av halodiazoacetatet. 

I prosedyrer der det er relevant oppgis også volumet til løsningen med halodiazoacetatet.  
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5.2.1 Etylbromdiazoacetat (1) 
 

 

EDA (139 mg, 1.22 mmol, 1.0 ekv.) og DBU (260 mg, 1.71 mmol, 1.4 ekv.) ble tilsatt tørr 

diklormetan (10 mL) og kjølt ned til 0° C under røring. N-Bromsuccinimid (230 mg, 1.29 mmol, 1.1 

ekv.) ble deretter tilsatt ved 0 °C under røring, og løsningen endret umiddelbart farge fra lys gul til rød. 

Etter fem minutters røring ved 0 °C ble løsningen filtrert gjennom en kort silikaplug (2 cm) som på 

forhånd var nedkjølt ved å eluere med kald diklormetan (0 °C). Dette ga 1 som en orange løsning i 

diklormetan (1.22 mmol, ~50.0 mL) ved 0 °C. 

 

1
H-NMR (500 MHz; toluen-d8): δ 0.85 (t, J = 7.2 Hz, 3H, H4), 3.83 (q, J = 7.2 Hz, 2H, H3). 

13
C-NMR (125 MHz; toluen-d8): 14.2 (C4), 62.3 (C3), 162.1 (C2). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 192/194 ([M/M+2]
+
, 3%/2), 29 (100). 

HR-MS: 191.9531; Beregnet verdi for C4H5N2O2
79

Br: 191.9534 (1.7 ppm). 

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
2
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Figur 5.1 1H-NMR-spekter av 1 (500 MHz, toluen-d8). 

 

Figur 5.2 13C-NMR-spekter av 1 (125MHz, toluen-d8). 
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5.2.2 Etylklordiazoacetat (2) 
 

 

EDA (144 mg, 1.26 mmol, 1.0 ekv.) og DBU (269 mg, 1.77 mmol, 1.4 ekv.) ble tilsatt tørr 

diklormetan (10 mL) og kjølt ned til 0 °C under røring. N-Klorsuccinimid (191 mg, 1.43 mmol, 1.1 

ekv.) ble deretter tilsatt ved 0 °C under røring, og løsningen endret umiddelbart farge fra lys gul til 

orange. Etter fem minutters røring ved 0 °C ble løsningen filtrert gjennom en kort silikaplug (2 cm) 

som på forhånd var nedkjølt ved å eluere med kald diklormetan (0 °C). Dette ga 2 som en mørk gul 

løsning i diklormetan (1.26 mmol, ~50.0 mL) ved 0 °C. 

 

1
H-NMR (500 MHz; toluen-d8): δ 0.79-0.87 (m, 3H, H4), 3.79-3.87 (m, 2H, H3). 

13
C-NMR (125 MHz; toluen-d8): δ 14.2 (C4), 61.9 (C3), 160.9 (C2).  

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 148 (M
+
, 1.6%), 29 (100). 

 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
2
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Figur 5.3 1H-NMR-spekter av 2 (500 MHz, toluen-d8). 

 

Figur 5.4 13C-NMR-spekter av 2 (125 MHz, toluen-d8). Spekter inneholder internstandard (4) 



80 

 

5.2.3 Etyljoddiazoacetat (3) 
 

 

EDA (324 mg, 2.84 mmol, 1.0 ekv.) og DBU (604 mg, 3.97 mmol, 1.4 ekv.) ble tilsatt tørr 

diklormetan (10 mL) og kjølt ned til 0 °C under røring. N-Jodsuccinimid (689 mg, 3.06 mmol, 1.1 ekv.) 

ble deretter tilsatt ved 0 °C under røring, og løsningen endret umiddelbart farge fra lys gul til rødlig 

lilla. Etter fem minutters røring ved 0 °C ble løsningen filtrert gjennom en kort silikaplug (2 cm) som 

på forhånd var nedkjølt ved å eluere med kald diklormetan (0 °C). Dette ga 3 som en mørk rødlilla 

løsning i diklormetan (2.84 mmol, ~50 mL) ved 0 °C. 

 

1
H-NMR (400 MHz; toluen-d8): δ 0.84 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H4), 3.83 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H3) 

13
C-NMR (400 MHz; toluen-d8): δ 14.2 (C4), 62.5 (C3), 162.9 (C2). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 240 (M
+
, 37%), 212 (5), 195 (7), 29 (100). 

HR-MS: 239.9402; Beregnet verdi for C4H5N2O2I: 239.9396 (-2.5 ppm). 

 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Figur 5.5 1H-NMR-spekter av 3 (400 MHz, toluen-d8). 

 

Figur 5.6 13C-NMR-spekter av 3 (100 MHz, toluen-d8). 
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5.3 Etyl-4-nitrobenzoat (4) 
 

 

4-nitrobenzoylklorid (0.946 g, 5.10 mmol, 1.0 ekv.) ble porsjonsvis tilsatt etanol (171 mmol, 10.0 mL, 

34 ekv.) under røring. Etter tilsetning ble løsningen varmet opp og rørt ved refluks i 16 timer. 

Løsningen ble deretter kjølt ned til romtemperatur og løsningsmiddelet ble fjernet under redusert trykk. 

Dietyleter ble tilsatt (20 mL) og løsningen ble vasket med en mettet, vandig løsning NaHCO3 (2 x 20 

mL), deretter ble den vandige fasen ekstrahert med dietyleter (2 x 10 mL). Den organiske fasen ble 

deretter vasket med en mettet, vandig løsning NaCl (20 mL) og tørket med MgSO4. Dietyleter ble 

fjernet under redusert trykk. 0.946 g (4.64 mmol, 91 %) av 4 ble isolert som et fargeløst pulver.  

 

1
H-NMR (400 MHz; toluen-d8): δ 1.01 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H3), 4.01 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H2), 7.57-7.78 

(m, 4H, H-Ar). 

13
C-NMR (100 MHz; toluen-d8): δ 14.1 (C3), 61.5 (C2), 123.3 (C6), 130.4 (C5), 135.6 (C4), 150.6 

(C7), 164.3 (C1). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 195 (M
+
, 14%), 178 (26), 167 (47), 150 (100).  

HR-MS: 195.0530; Beregnet verdi for C9H9NO4: 195.0531 (1.0 ppm). 

Smeltepunkt: 55-57 °C. Litteraturverdi: 56-57 °C.
127

 

 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
127
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Figur 5.7 1H-NMR-spekter av 4 (400 MHz, toluen-d8). 

 

Figur 5.8 13C-NMR-spekter av 4 (100 MHz, toluen-d8). 
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5.4 Dietyl-2,3-dibromfumarat (trans)/Dietyl-2,3-dibrommaleat 

(cis) (5) 
 

 

Br-EDA ble fremstilt i henhold til prosedyre 5.2.1. Løsningen med Br-EDA i diklormetan ble dekket 

med aluminiumsfolie og rørt i 24 timer i romtemperatur. Løsningsmiddelet ble deretter fjernet under 

redusert trykk og råproduktsblandingen ble opprenset med kolonnekromatografi (silikagel, 5% 

etylacetat i heksan). Dette ga trans-5 og cis-5 som to fargeløse oljer.   

 

Trans-5 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.33 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H4), 4.31 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H3). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 13.8 (C4), 63.1 (C3), 112.5 (C1), 162.1 (C2). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 330/332 ([M/M+2]
+
, 14%/4), 285 (31), 257 (15), 205 (19), 57 (100). 

 

Cis-5 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.31 (t, J = 7.1 Hz, 2H, H4), 4.28 (q, J = 7.1 Hz, 1H, H3). 

13
C-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 13.8 (C4), 63.3 (C3), 125.2 (C1), 162.1 (C2). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 330/332 ([M/M+2]
+
, 17%/8), 285 (22), 257 (60), 205 (39), 29 (100). 

Se appendiks for 
1
H- og 

13
C-NMR-spekter av cis-5 (del 6.1). 

 

 

Begge forbindelser er rapportert i litteraturen.
128
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Figur 5.9  1H-NMR-spekter av trans-5 (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.10 13C-NMR-spekter av trans-5 (100 MHz, CDCl3). 
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5.5 Generell prosedyre for måling av dekomponeringshastigheter 

med 
13

C-NMR 

 
Fremstilling av NMR-prøver 

Br-EDA (1) ble fremstilt i henhold til prosedyren beskrevet i 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med 

diklormetan (1.170 mmol) ved 0 °C. Kald toluen-d8 (0 °C, 1.2 mL) ble tilsatt løsningen og diklormetan 

ble fjernet under redusert trykk ved 0 °C. Det ble deretter overført 0.30 mL av løsningen Br-EDA i 

toluen-d8 til et nedkjølt NMR-rør, og deretter 0.20 mL av en nedkjølt løsning (0 °C) av internstandard 

etyl-4-nitrobenzoat (4) i toluen-d8 (0.107 mmol). Dette resulterte i én NMR-prøve med et totalvolum 

på 0.50 mL og en startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.61 mmol/mL beregnet med hensyn på etyl-4-

nitrobenzoat. 

NMR-prøver i toluen-d8 uten internstandard ble laget på tilsvarende vis, men med tilsatt 

toluene-d8 (0.20 mL) istedenfor en løsning av etyl-4-nitrobenzoat i toluen-d8. Konsentrasjon ble da 

beregnet fra mengde EDA i fremstillingen av diazoforbindelsen og kjent mengde tilsatt deuterert 

løsningsmiddel. Prøver i andre løsningsmidler enn toluen-d8 ble laget tilsvarende prosedyren beskrevet 

over, med unntak av at all diklormetan fra fremstillingen av diazoforbindelsen ble fjernet før tilsetning 

av deuterert løsningsmiddel. Det ble ikke benyttet internstandard i disse eksperimentene. Prøver med 

Cl-EDA (2) og I-EDA (3) ble tillaget tilsvarende Br-EDA beskrevet over, men med utgangspunkt i 

prosedyre 5.2.2 (Cl-EDA) og 5.2.3 (I-EDA). For prøver med additiver ble det ikke benyttet 

internstandard. Additivet ble løst i en kjent mengde deuterert løsningsmiddel, og tilsatt NMR-prøven 

med diazoforbindelse. I alle eksperimenter ble det benyttet nye NMR-rør. 

 

Opptak og prosessering av data 

Prøver ble oppbevart ved -20 °C inntil de ble innsatt i spektrometeret for NMR-opptak. 

Probetemperatur var satt til 0 °C da prøven ble innsatt, og instrumentet ble innstilt med riktige 

parametere og innstilt mot prøven (tune/match og lock/shim). Deretter ble probetemperaturen satt til 

25 °C og prøven ble shimmet på nytt etter temperaturen var stabil. En serie suksessive 
13

C-NMR-

eksperimenter uten ventetid mellom ble startet med parametrene i Tabell 5.1. Parametrene referes til 

som standarparametere i det følgende. 

Tabell 5.1 Oversikt over sentrale 13C-NMR-parametere benyttet i denne oppgaven. 

Spektrometer Bruker DRX 125 MHz 

Probe 5 mm TXI (1H/13C,15N-2H) 

trippel resonans inversprobe 

Pulsprogram C13IG 

Pulsvinkel 30° 

Antall FID-opptak 100 

d1 5 sekunder 

at
a
 1.09 sekunder 

Total opptakstid 642 sekunder 
   aOpptakstid for FID 

Spektere ble prosessert i MestReNova (versjon 8.0.1). Integralet til metylsignalet til estergruppen i 

etyl-4-nitrobenzoat ble satt til 1.00, og konsentrasjonene til Br-EDA over tid ble beregnet ved å anta 

dette integralet som den kjente konsentrasjonen til etyl-4-nitrobenzoat, og multiplisere verdien med  
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integralet til metylsignalet til Br-EDA for hvert spektrum. I eksperimenter uten internstandard ble 

absoluttintegralet til metylsignalet til diazoforbindelsen satt til å være den kjente konsentrasjonen ved 

det første spekteret, og øvrige konsentrasjoner ble beregnet fra dette. Dette ga en liste konsentrasjoner 

over tid, der det første spektrumet ble satt til å være tid = 0, det neste tid = 642 sekunder (opptakstiden) 

osv. Listen med tid og konsentrasjon ble eksportert til Origin (versjon 9.0) og behandlet videre i dette 

programmet. 

 Figurer av konsetrasjon over tid ble plottet i Origin (versjon 9.0). Halveringstider ble beregnet 

ved å anta førsteordens konsentrasjonsavhengighet i diazoforbindelsen, og regne ut logaritmen (ln) til 

konsentrasjonene og plotte disse verdiene mot tid. Det ble foretatt en lineær kurvetilpasning av det 

logaritmiske plottet og stigningstallet til den tilpassede linjen ga hastighetskonstanten -k. 

Halveringstiden beregnes videre ved sammenhengen t1/2 = ln 2/k.  

 I hver oppføring (5.5.1 - 5.5.20) vil det referes til hvilken tabell den aktuelle målingen står 

oppført i i kapittel 2.  
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5.5.1 Br-EDA i toluen-d8, halogeneffekt (Tabell 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6) 
 

NMR-prøver med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i tre NMR-prøver med Br-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 

henholdsvis 0.61 mmol/mL, 0.49 mmol/mL og 0.61 mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard 

(4). Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for samtlige eksperimenter. I Tabell 5.2 er beregnede 

hastighetskonstanter og halveringstider vist for hver av prøvene.  

Tabell 5.2 Hastighetskonstanter og halveringstider for Br-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.61 0.0837 8 h 17 min 

2 0.49 0.0810 8 h 33 min 

3 0.61 0.112 6 h 11 min 

Gjennomsnitt 0.57 0.0923 7 h 31 min 
 

I Figur 5.11 og 5.12 er representative plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av 

logaritmisk plott for én prøve vist. Plott for de to øvrige prøvene er vist i appendiks (del 6.2). 
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Figur 5.11 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 5.12 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.2 Cl-EDA i toluen-d8, halogeneffekt (Tabell 2.1) 
 

NMR-prøver med Cl-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i to NMR-prøver med Cl-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Cl-EDA på henholdsvis 

0.43 mmol/mL og 0.47 mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-

parametere ble benyttet for begge eksperimenter. I Tabell 5.3 er beregnede hastighetskonstanter og 

halveringstider vist for hver av prøvene.  

Tabell 5.3 Hastighetskonstanter og halveringstider for Cl-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.43 0.419 1h 39 min 

2 0.47 0.363 1h 55 min 

Gjennomomsnitt 0.45 0.391 1 h 46 min 
 

I Figur 5.13 og 5.14 er representative plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av 

logaritmisk plott for én prøve vist. Plott for den øvrige prøven er vist i appendiks (del 6.3). 
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Figur 5.13 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Cl-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 5.14 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.3 I-EDA i toluen-d8, halogeneffekt (Tabell 2.1) 
 

NMR-prøver med I-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i to NMR-prøver med I-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av I-EDA på henholdsvis 

0.90 mmol/mL og 0.91 mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-

parametere ble benyttet for begge eksperimenter med unntak av en ekstra ventetid på 1200 sekunder 

mellom hvert NMR-eksperiment. I Tabell 5.4 er beregnede hastighetskonstanter og halveringstider 

vist for hver av prøvene.  

Tabell 5.4 Hastighetskonstanter og halveringstider for I-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.90 0.0520 13 h 20 min 

2 0.91 0.0405 17 h 7min 

Gjennomsnitt 0.91 0.0463 14h 59 min 
 

I Figur 5.15 og 5.16 er representative plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av 

logaritmisk plott for én prøve vist. Plott for den øvrige prøven er vist i appendiks (del 6.4). 
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Figur 5.15 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for I-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 5.16 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.4 Br-EDA i toluen-d8, konsentrasjonsavhengighet (Tabell 2.2) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 1.9 

mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for 

eksperimentet. I Tabell 5.5 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.5 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 1.9 0.0828 8 h 22 min 

 

I Figur 5.17 og 5.18 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for 

prøven vist. 
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Figur 5.17 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 5.18 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.5 Br-EDA i toluen-d8, konsentrasjonsavhengighet (Tabell 2.2) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 3.0 

mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for 

eksperimentet. I Tabell 5.6 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.6 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 3.0 0.0818 8 h 29 min 

 

I Figur 5.19 og 5.20 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Figur 5.19 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 5.20 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.6 Br-EDA i toluen-d8, temperaturavhengighet (Tabell 2.3) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluene-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 1.1 

mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for 

eksperimentet, med unntak av probetemperatur som ble satt til 15 °C. I Tabell 5.7 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.7 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Temperatur 

(°C) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 1.1 15  0.0412 16 h 49 min 

 

I Figur 5.21 og 5.22 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.21 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8 ved 15 °C. 

 

Figur 5.22 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.7 Br-EDA i toluen-d8, temperaturavhengighet (Tabell 2.3) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluene-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 1.1 

mmol/mL beregnet med hensyn på internstandard (4). Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for 

eksperimentet, med unntak av probetemperatur som ble satt til 35 °C. I Tabell 5.8 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.8 Hastighetskonstant og  halveringstid for Br-EDA i toluen-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Temperatur 

(°C) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 1.1 35 0.488 1h 25 min 

 

I Figur 5.23 og 5.24 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.23 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8 ved 35 °C. 

 

Figur 5.24 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.8 Br-EDA i diklormetan-d2, løsningsmiddeleffekt (Tabell 2.4, 2.5, 2.6) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i diklormetan-d2 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.73 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.9 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.9 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i diklormetan-d2. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.73 0.170 4 h 5 min 

 

I Figur 5.25 og 5.26 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.25 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i diklormetan-d2. 

 

Figur 5.26 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.9 Br-EDA i diklormetan-d2, temperaturavhengighet (Tabell 2.4) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i diklormetan-d2 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.73 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet, med unntak av 

probetemperatur som ble satt  til 15°C. I Tabell 5.10 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid 

vist for prøven.  

Tabell 5.10 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i diklormetan-d2. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Temperatur 

(°C) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.73 15 0.0823 8 h 25 min 

 

I Figur 5.27 og 5.28 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.27 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i diklormetan-d2 ved 15 °C. 

 

Figur 5.28 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.10 Br-EDA i diklormetan-d2, temperaturavhengighet (Tabell 2.4) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA og diklormetan-d2 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.73 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet, med unntak av 

probetemperatur som ble satt til 35 °C. I Tabell 5.11 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid 

vist for prøven.  

Tabell 5.11 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i diklormetan-d2. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Temperatur 

(°C) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.73 35 0.624 1h 7 min 

 

I Figur 5.29 og 5.30 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.29 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i diklormetan-d2 ved 35 °C. 

 

Figur 5.30 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.11 Br-EDA i acetonitril-d3, løsningsmiddeleffekt (Tabell 2.5) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i acetonitril-d3 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.83 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.12 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.12 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i acetonitril-d3. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.83 0.175 3h 58 min 

 

I Figur 5.31 og 5.32 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.31 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i acetonitril-d3. 

 

Figur 5.32 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.12 Br-EDA i THF-d8, løsningsmiddeleffekt (Tabell 2.5) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA og THF-d8  med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.89 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.13 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.13 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i THF-d8. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.89 0.0787 8 h 49 min 

 

I Figur 5.33 og 5.34 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.33 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i THF-d8. 

 

Figur 5.34 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.13 Br-EDA i kloroform-d, løsningsmiddeleffekt (Tabell 2.5, 2.7) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i kloroform-d med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.76 

mmol/mL. Standard 
13

C-NMR-parametere ble benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.14 er beregnet 

hastighetskonstant og halveringstid vist for prøven.  

Tabell 5.14 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i kloroform-d. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.76 0.375 1h 51 min 

 

I Figur 5.35 og 5.36 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.35 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i kloroform-d. 

 

Figur 5.36 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.14 Br-EDA i toluen-d8, additiv, Cu(OTf)2 (Del 2.8) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.62 

mmol/mL. Cu(OTf)2 ble tilsatt prøven (0.10 μmol, 0.03 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.15 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.15 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8 med tilsatt Cu(OTf)2. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Cu(OTf)2 

(mol%) 

k (min
-1

) Halveringstid 

1 0.62 0.03 0.0303 23 min 

 

I Figur 5.37 og 5.38 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.37 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8 tilsatt Cu(OTf)2. 

 

Figur 5.38 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 



116 

 

5.5.15 Br-EDA i toluen-d8, additiv, TMEDA (Tabell 2.6) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluen-d8 med startkonsentrasjon av Br-EDA på 1.0 

mmol/mL. TMEDA ble tilsatt prøven (0.098 mmol, 20 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.16 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.16 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8 med tilsatt TMEDA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

TMEDA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 1.0 20 0.0651 10 h 39 min 

 

I Figur 5.39 og 5.40 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.39 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8 tilsatt TMEDA. 

 

Figur 5.40 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.16 Br-EDA i toluen-d8, additiv, Na2EDTA (Tabell 2.6) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i toluen-d8  med startkonsentrasjon av Br-EDA på 1.0 

mmol/mL. Na2EDTA ble tilsatt prøven, men på grunn av lav løselighet i toluen-d8 er ikke eksakt 

mengde kjent (60.0 mg Na2EDTA ble forsøkt løst i 2.0 mL toluen-d8). Standard 
13

C-NMR-parametere 

ble benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.17 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.17 Beregnet hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i toluen-d8 tilsatt Na2EDTA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

Na2EDTA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 1.0 -
a
 0.101 6 h 50 min 

aMengde Na2EDTA i prøven er ikke kjent.  

I Figur 5.41 og 5.42 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.41 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8 tilsatt Na2EDTA. 

 

Figur 5.42 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.17 Br-EDA i diklormetan-d2, additiv, TMEDA (Tabell 2.6) 
 

NMR-prøve av Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i diklormetan-d2  med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.74 

mmol/mL. TMEDA ble tilsatt prøven (0.036 mmol, 10 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.18 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.18 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i diklormetan-d2 med tilsatt TMEDA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

TMEDA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.74 10 0.103 6 h 45 min 

 

I Figur 5.43 og 5.44 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.43 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i diklormetan-d2 tilsatt TMEDA. 

 

Figur 5.44 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.18 Br-EDA i kloroform-d, additiv, TMEDA (Tabell 2.7) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i kloroform-d med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.76 

mmol/mL. TMEDA ble tilsatt prøven (0.028 mmol, 8 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.19 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.19 Halveringstid for Br-EDA i kloroform-d med tilsatt TMEDA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

TMEDA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.76 8 0.111 6h 15 min 

 

I Figur 5.45 og 5.46 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.45 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i kloroform-d tilsatt TMEDA. 

 

Figur 5.46 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.19 Br-EDA i kloroform-d, additiv, TMEDA (Tabell 2.7) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i kloroform-d med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.76 

mmol/mL. TMEDA ble tilsatt prøven (0.052 mmol, 14 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.20 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.20 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i kloroform-d med tilsatt TMEDA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

TMEDA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.76 14 0.102 6 h 48 min 

 

I Figur 5.47 og 5.48 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 
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Figur 5.47 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i kloroform-d tilsatt TMEDA. 

 

Figur 5.48 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.5.20 Br-EDA i kloroform-d, additiv, TMEDA (Tabell 2.7) 
 

NMR-prøve med Br-EDA ble laget i henhold til den generelle prosedyren beskrevet i 5.5. Dette 

resulterte i én NMR-prøve med Br-EDA i kloroform-d med startkonsentrasjon av Br-EDA på 0.76 

mmol/mL. TMEDA ble tilsatt prøven (0.38 mmol, 99 mol%). Standard 
13

C-NMR-parametere ble 

benyttet for eksperimentet. I Tabell 5.21 er beregnet hastighetskonstant og halveringstid vist for 

prøven.  

Tabell 5.21 Hastighetskonstant og halveringstid for Br-EDA i kloroform-d med tilsatt TMEDA. 

Prøve Konsentrasjon 

(mmol/mL) 

TMEDA 

(mol%) 

k (h
-1

) Halveringstid 

1 0.76 99 0.0636 10 h 54 min 

 

I Figur 5.49 og 5.50 er plott av reaksjonsforløpet og lineær kurvetilpasning av logaritmisk plott for  

prøven vist. 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

Figur 5.49 Plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i kloroform-d tilsatt TMEDA. 

 

Figur 5.50 Logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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5.6 Generell prosedyre for syklopropanering av styrenderivater 

med halodiazoacetater  
 

Generelt 

I alle syklopropaneringsreaksjoner der det er utført katalytisk og termisk reaksjon parallelt, rapporteres 

utbytter i samme oppføring markert «katalytisk» og «termisk». Kjemiske skift er rapportert for begge 

diastereomerer. De to diastereomerene indikeres med henholdsvis isomer I (dominerende) og isomer II. 

For forbindelsene 6a til 6f har den dominerende isomeren I ester-gruppen og fenyl-gruppen i et anti-

forhold på syklopropanringen. For forbindelse 6g rapporteres kjemiske skift kun for én isomer. Alle 

øvrige produkter ble isolert som blanding av diastereomerene og blandingene ble analysert med GC-

MS, MS (EI), HR-MS og strukturoppklart med 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, DEPT135, TOCSY, HSQC og 

HMBC. Spektere utover de rapporterte i hver oppføring er inkludert i appendix for utvalgte produkter. 

Eksempelreaksjonene under tar utgangspunkt i Br-EDA. Reaksjoner med Cl-EDA (2) og I-EDA (3) 

ble utført på tilsvarende vis, men med utgangspunkt i prosedyre 5.2.2 for Cl-EDA og 5.2.3 for I-EDA. 

 

Katalytiske betingelser 

Br-EDA (1) ble fremstilt i henhold til prosedyre 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med diklormetan 

(3.01 mmol, 31.0 mL). Et dramsglass med skrulokk ble tilsatt magnet, tørr diklormetan (1 mL), styren 

(146 mg, 1.40 mmol, 2.1 ekv.) og Rh2(esp)2 (8.5 mg, 0.011 mmol, 0.02 ekv.) ved romtemperatur. Br-

EDA (7.00 mL, 0.680 mmol, 1.0 ekv.) ble tilsatt dramsglasset under røring. Lokket ble deretter skrudd 

på dramsglasset. Reaksjonen ble rørt i 30 minutter ved romtemperatur og løsningsmiddelet ble deretter 

fjernet under redusert trykk. Råproduktsblandingen ble renset med kolonnekromatografi (silikagel, 5% 

etylacetat i heksan). Dette ga 123 mg (0.457 mmol, 67 %) 6a som en fargeløs olje.  

 

Termiske betingelser 

Br-EDA (1) ble fremstilt i henhold til prosedyre 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med diklormetan 

(3.01 mmol, 31.0 mL). Et dramsglass med skrulokk ble tilsatt magnet, tørr diklormetan (1 mL) og 

styren (146 mg, 1.40 mmol, 2.1 ekv.) ved romtemperatur. Br-EDA (7.00 mL, 0.680 mmol, 1.0 ekv.) 

ble tilsatt dramsglasset under røring og lokket ble deretter skrudd igjen. Dramsglasset ble dekket med 

aluminiumsfolie og reaksjonen ble rørt ved romtemperatur i ca 24 timer til diazoforbindelsen var 

omsatt. Løsningsmiddelet ble deretter fjernet under redusert trykk. Råproduktsblandingen ble renset 

med kolonnekromatografi (silikagel, 5% etylacetat i heksan). Dette ga 81.0 mg (0.301 mmol, 44 %) 6a 

som en fargeløs olje. 
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5.6.1 Etyl-1-brom-2-fenylsyklopropankarboksylat (6a) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Br-EDA (0.680 mmol, 1.0 ekv.), styren (146 mg, 1.40 mmol, 2.1 ekv.) og Rh2(esp)2 (8.5 

mg, 0.011 mmol, 0.02 ekv.) ga 123 mg (0.457 mmol, 67%, d.r. 9:1) av 6a som en fargeløs olje. 

Termisk: Br-EDA (0.680 mmol, 1.0 ekv.) og styren (146 mg, 1.40 mmol, 2.1 ekv.) ga 81.0 mg (0.301 

mmol, 44%, d.r. 3:1) av 6a som en fargeløs olje. 

 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.32 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.78 (dd, J = 8.5, 6.0 Hz, 1H, H2), 2.19 

(dd, J = 10.2, 6.0 Hz, 1H, H2), 2.91-2.97 (m, 1H, H1), 4.23-4.28 (m, 2H, H5), 7.22-7.35 (m, 5H, H-

Ar). 

 
13

C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.1 (C6), 23.9 (C2), 33.2 (C1), 35.3 (C3), 62.8 (C5), 127.5 (C-Ar), 

128.1 (C-Ar), 129.4 (C-Ar), 135.7 (C-Ar), 169.9 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 23 min, 268/270 ([M/M+2]
+
) . 

 

Isomer II 
 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.85 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.75-1.76 (m, 1H, H2), 2.35 (dd, J = 8.4, 

6.6 Hz, 1H, H2), 3.06 (dd, J = 10.0, 8.4 Hz, 1H, H1), 3.77-3.91 (m, 2H, H5), 7.22-7.35 (m, 5H, H-Ar). 

 
13

C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 13.6 (C6), 21.9 (C2), 31.7 (C1), 36.6 (C3), 62.1 (C5), 127.3 (C-Ar), 

128.1 (C-Ar), 128.8 (C-Ar), 134.4 (C-Ar), 166.9 (C4). 

 

GC-MS (Rt, m/z): 22 min, 268/270 ([M/M+2]
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 268/270 ([M/M+2]
+
, 22%/22), 239 (3), 189 (5), 116 (35), 115 (100). 

HR-MS: 268.0095; Beregnet verdi for C12H13
79

BrO2: 268.0099 (1.3 ppm).  

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
2
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Figur 5.51 1H-NMR-spekter av 6a (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.52 13C-NMR-spekter av 6a (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.2 Etyl-1-klor-2-fenylsyklopropankarboksylat (6b) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Cl-EDA (0.665 mmol, 1.0 ekv.), styren (139 mg, 1.33 mmol, 2.0 ekv.) og Rh2(esp)2 (8.0 

mg, 0.011 mmol, 0.02 ekv.) ga 83.5 mg (0.370 mmol, 57 %, d.r. 10:1) av 6b som en fargeløs olje. 

Termisk: Cl-EDA (0.665 mmol, 1.0 ekv.) og styren (139 mg, 1.33 mmol, 2.0 ekv.) ga 60.1 mg (0.267 

mmol, 40 %, d.r. 4:1) av 6b som en fargeløs olje.  

 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.32 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.74 (dd, J = 8.5, 6.0 Hz, 1H, H2), 2.13 

(dd, J = 10.2, 6.0 Hz, 1H, H2), 3.04-3.08 (m, 1H, H1), 4.26 (dq, J = 7.1, 1.3 Hz, 2H, H5), δ 7.21-7.36 

(m, 5H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.1 (C6), 23.5 (C3), 33.7 (C1), 44.8 (C3), 62.6 (C5), 127.5 (C-Ar), 

128.2 (C-Ar), 129.4 (C-Ar), 134.5 (C-Ar), 170.2 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 22 min, 224 (M
+
). 

Isomer II 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.84-0.88 (m, 3H, H6), 1.75-1.77 (m, 1H, H2), 2.32 (dd, J = 8.6, 6.4 

Hz, 1H, H2), 2.99-3.02 (m, 1H, H1), 3.78-3.91 (m, 2H, H5), 7.19-7.37 (m, 5H, H-Ar).  

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 13.6 (C6), 21.8 (C3), 31.6 (C1), 36.8 (C3), 61.9 (C5), 127.4 (C-Ar), 

128.1 (C-Ar), 128.9 (C-Ar), 134.4(C-Ar), 167.3 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 21 min, 224 (M
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 224/226 (M
+
, 40%/14), 195 (9), 151 (12), 116 (31), 115 (100). 

HR-MS:224.0607; Beregnet verdi for C12H13ClO2: 224.0604 (-1.5 ppm).  

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
2
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Figur 5.53 1H-NMR-spekter av 6b (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.54 13C-NMR-spekter av 6b (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.3 Etyl-1-jod-2-fenylsyklopropankarboksylat (6c) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: I-EDA (0.662 mmol, 1.0 ekv.), styren (138 mg, 1.33 mmol, 2.0 ekv.) og Rh2(esp)2 (8.2 mg, 

0.011 mmol, 0.02 ekv.) ga 92.1 mg (0.291 mmol, 44 %, 11:1) av 6c som en fargeløs olje. 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.31 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.72 (dd, J = 8.3, 5.9 Hz, 1H, H2), 2.27 

(dd, J = 9.9, 5.9 Hz, 1H, H2), 2.54-2.57 (m, 1H, H1), 4.21 (dq, J = 7.2, 1.3 Hz, 2H, H5), 7.14-7.37 (m, 

5H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 9.5 (C6), 14.1 (C2), 25.2 (C1), 33.1 (C3), 63.0 (C5), 127.6 (C-Ar), 

128.1 (C-Ar), 129.3 (C-Ar), 138.0 (C-Ar), 170.0 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 24 min, 316 (M
+
). 

Isomer II 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.82 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6). 1.63 (dd, J = 9.5, 6.7 Hz, 1H, H2), 2.34 

(dd, J = 8.0, 6.7 Hz, 1H, H2), 2.95 (dd, J = 9.5, 7.8 Hz, 1H), 3.74-3.86 (m, 2H, H5), δ 7.15-7.38 (m, 

5H, H-Ar). 

 
13

C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 13.6 (C6), 13.9 (C2), 22.8 (C1), 37.2 (C3), 62.1 (C5), 127.3 (C-Ar), 

128.1 (C-Ar), 128.7 (C-Ar), 133.8 (C-Ar), 168.8 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 23 min, 316 (M
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 316 (M
+
, 64%), 287 (3), 271 (5), 160 (24), 116 (40), 115 (100).  

HR-MS: 315.9956; Beregnet verdi for C12H13IO2: 315.9960 (1.3 ppm).  

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
2
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Figur 5.55 1H-NMR-spekter av 6c (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.56 13C-NMR-spekter av 6c (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.4 Etyl-1-brom-2-(4-metoksyfenyl)syklopropankarboksylat (6d) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Br-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.), 4-metoksystyren (160 mg, 1.19 mmol, 2.0 ekv.) og 

Rh2(esp)2 (6.3 mg, 0.0083 mmol, 0.01 ekv.) ga 92.6 mg (0.310 mmol, 52 %, d.r. 10:1) av 6d som en 

fargeløs olje. 

Termisk: Br-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.) og 4-metoksystyren (160 mg, 1.19 mmol, 2.0 ekv.) ga 76.7 

mg (0.256 mmol, 43 %, d.r. 2:1) av 6d som en fargeløs olje. 

 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.31 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.71 (dd, J = 8.5, 6.0 Hz, 1H, H2), 2.17 

(dd, J = 10.2, 6.0 Hz, 1H, H2), 2.84-2.90 (m, 1H, H1), 3.79 (s, 3H, H11), 4.24 (dq, J = 7.1, 2.0 Hz, 2H, 

H5), 6.83-6.89 (m, 2H, H-Ar), 7.10-7.17 (m, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.1 (C6), 23.6 (C2), 33.1 (C1), 35.8 (C3), 55.2 (C11), 62.9 (C5), 

113.5 (C-Ar), 129.8 (C-Ar), 130.5 (C-Ar), 159.0 (C-Ar), 169.8 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 26 min, 298/300 ([M/M+2]
+
). 

Isomer II 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.91 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.71-1.74 (m, 1H, H2), 2.30 (dd, J = 8.4, 

6.6 Hz, 1H, H2), 2.96-3.02 (m, 1H, H1), 3.75 (s, 3H, H7), 3.81-3.93 (m, 2H, H5), 6.78 (d, J = 8.7 Hz, 

2H, H-Ar), 7.10-7.17 (m, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.0 (C6), 24.1 (C2), 32.8 (C1), 36.1 (C3), 55.2 (C11), 62.7 (C5), 

113.5 (C-Ar), 127.8 (C-Ar), 130.5 (C-Ar), 158.8 (C-Ar), 170.0 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 25 min, 298/300 ([M/M+2]
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 298/300 ([M/M+2]
+
, 16%/16), 269/271 (11/11), 219 (100), 154 (88). 

HR-MS: 298.0209; Beregnet verdi for C13H15O3
79

Br: 298.0205 (-1.5 ppm) 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
2
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Figur 5.57 1H-NMR-spekter av 6d (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.58 13C-NMR-spekter av 6d (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.5 Etyl-1-klor-2-(4-metoksyfenyl)syklopropankarboksylat (6e) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Cl-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.), 4-metoksystyren (160 mg, 1.19 mmol, 2.0 ekv.) og 

Rh2(esp)2 (7.6 mg, 0.010 mmol, 0.02 ekv.) ga 86.7 mg (0.340 mmol, 57 %, d.r. 7:1) av 6e som en 

fargeløs olje. 

Termisk: Cl-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.) og 4-metoksystyren (160 mg, 1.19 mmol, 2.0 ekv.) ga 58.6 

mg (0.230 mmol, 39 %, d.r. 3:1) av 6e som en fargeløs olje. 

 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.32 (t, J = 7.2 Hz, 3H, H6), 1.67 (dd, J = 8.5, 5.9 Hz, 1H, H2), 2.11 

(dd, J = 10.2, 5.9 Hz, 1H, H2), 2.97-3.02 (m, 1H, H1), 3.79 (s, 3H, H11), 4.25 (dq, J = 7.2, 1.6 Hz, 2H, 

H5), 6.84-6.89 (m, 2H, H-Ar), 7.12-7.17 (m, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.1 (C6), 23.6 (C2), 33.2 (C1), 45.0 (C3), 55.2 (C11), 62.3 (C5), 

113.6 (C-Ar), 126.5 (C-Ar), 130.5 (C-Ar), 159.0 (C-Ar), 170.3 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 25 min, 254 (M
+
). 

Isomer II 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.92 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.72 (dd, J = 10.1, 6.4 Hz, 1H, H2), 2.27 

(dd, J = 8.6, 6.4 Hz, 1H, H2), 2.92-2.96 (m, 1H, H1), 3.76 (s, 3H, H11), 3.82-3.94 (m, 1H, H5), 6.75-

6.82 (m, 2H, H-Ar), 7.11-7.19 (m, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 13.8 (C6), 21.9 (C2), 36.3 (C)1, 44.2 (C3), 55.2 (C11), 61.4 (C5), 

113.5 (C-Ar), 126.4 (C-Ar), 130.0 (C-Ar), 158.8 (C-Ar), 167.4 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 24 min, 254 (M
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 254 (M
+
, 57%), 225 (61), 189 (65), 145 (100). 

HR-MS: 254.0711; Beregnet verdi for C13H15O3Cl: 254.0710 (-0.6 ppm). 

 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
129
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Figur 5.59 1H-NMR-spekter av 6e (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.60 13C-NMR-spekter av 6e (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.6 Etyl-1-brom-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)syklopropankarboksylat (6f) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Br-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.), 4-trifluormetylstyren (206 mg, 1.20 mmol, 2.0 ekv.) og 

Rh2(esp)2 (6.4 mg, 0.0084 mmol, 0.01 ekv.) ga 90.4 mg (0.268 mmol, 45 %, d.r. 14:1) av 6f som en 

fargeløs olje. 

Termisk: Br-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.) og 4-trifluormetylstyren (206 mg, 1.20 mmol, 2.0 ekv.) ga 

69.2 mg (0.205 mmol, 34 %, d.r. 3:1) av 6f som en fargeløs olje. 

 

Isomer I (dominerende) 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.32 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6). 1.79 (dd, J = 8.4, 6.2 Hz, 1H, H2), 2.23 

(dd, J = 10.1, 6.2 Hz, 1H, H2), 2.97 (dd, J = 10.1, 8.4 Hz, 1H, H1), 4.26 (dq, J = 7.1, 1.6 Hz, 2H, H5), 

7.36-7.30 (m, 2H, H-Ar), 7.62-7.55 (m, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.2 (C6), 24.0 (C2), 32.6 (C1), 34.7 (C3), 63.0 (C5), 125.1 (q, J=3.8 

Hz, C-Ar), 129.8 (C-Ar), 129.8 (C-Ar), 139.7 (C-Ar), 169.5 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 22 min, 336/338 ([M/M+2]
+
). 

 

Isomer II 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 0.87 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6), 1.83 (dd, J = 9.9, 6.8 Hz, 1H, H2), 2.37 

(dd, J = 8.4, 6.8 Hz, 1H, H2), 3.10-3.04 (m, 1H, H1), 3.83-3.90 (m, 2H, H5), 7.36-7.30 (m, 2H, H-Ar), 

7.52 (d, J = 8.1 Hz, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 13.6 (C6), 22.2 (C2), 31.4 (C1), 36.2 (C3), 62.4 (C5), 125.0-125.1 (m, 

C11), 129.2 (C-Ar), 129.4 (C-Ar), 138.6 (C-Ar), 166.6 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 21 min, 336/338 ([M/M+2]
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 336/338 ([M/M+2]
+
, 61%/61), 227/229 (15/20), 183 (100), 115 (72). 

HR-MS: 335.9969; Beregnet verdi for C13H12O2F3
79

Br: 335.9973 (1.1 ppm). 

Forbindelsen er rapporert i litteraturen.
2
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Figur 5.61 1H-NMR-spekter av 6f  (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.62 13C-NMR-spekter av 6f  (150 MHz, CDCl3). 
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5.6.7 Etyl-1-klor-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)syklopropankarboksylat (6g) 
 

 

Reaksjonene ble utført i henhold til prosedyre 5.6. 

Katalytisk: Cl-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.), 4-trifluormetylstyren (206 mg, 1.20 mmol, 2.0 ekv.) og 

Rh2(esp)2 (7.6 mg, 0.010 mmol, 0.02 ekv.) ga 75.1 mg (0.257 mmol, 43 %, d.r. 24:1) av 6g som en 

fargeløs olje. 

Termisk: Cl-EDA (0.597 mmol, 1.0 ekv.) og 4-trifluormetylstyren (206 mg, 1.20 mmol) ga 54.4 mg 

(0.186 mmol, 31 %, d.r. 5:1) av 6g som en fargeløs olje. 

 

Isomer I  

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.33 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H6). 1.76 (dd, J = 8.5, 6.1 Hz, 1H, H2), 2.18 

(dd, J = 10.1, 6.1 Hz, 1H, H2), 3.09 (dd, J = 10.1, 8.5 Hz, 1H, H1), 4.27 (dq, J = 7.1, 1.4 Hz, 2H, H5), 

7.34 (d, J = 8.1 Hz, 2H, H-Ar), 7.58 (d, J = 8.1 Hz, 2H, H-Ar). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): 14.1 (C6), 23.6 (C2), 33.1 (C1), 44.6 (C3), 62.9 (C5), 125.10 (q, J = 

3.7 Hz, C-Ar), 126.8 (C-Ar), 129.8 (C-Ar), 138.6 (C-Ar), 169.8 (C4). 

GC-MS (Rt, m/z): 22 min, 292 (M
+
). 

 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 292/294 (M
+
, 76%), 264 (65), 183 (100), 115 (51). 

HR-MS: 292.0469; Beregnet verdi for C13H12O2F3Cl: 292.0478 (3.2 ppm) 

 

Forbindelsen er ikke rapportert i litteraturen. 
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Figur 5.63 1H-NMR-spekter av 6g  (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.64 13C-NMR-spekter av 6g (150 MHz, CDCl3). 
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5.7 Generell prosedyre for syntese av etylkinolin-3-karboksylater 

fra Br-EDA og indolderivater 
 

Br-EDA (1) ble fremstilt i henhold til prosedyre 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med diklormetan 

(4.35 mmol, ~50 mL, 1.4 ekv.). Løsningen med Br-EDA ble overført til en nedkjølt tildryppingstrakt 

(0° C), og løsningen med Br-EDA ble deretter tilsatt over 30 minutter til en romtemperert løsning av 

indol (371 mg, 3.17 mmol, 1.0 ekv), Cs2CO3 (1.34 g, 4.11 mmol, 1.3 ekv) og Rh2(esp)2 (30.2 mg, 

0.0399 mmol, 0.01 ekv.) i diklormetan (10 mL) under røring. Reaksjonsblandingen skiftet farge fra 

melkehvit til orange under tilsetningen. Etter endt tilsetning ble reaksjonsblandingen rørt i 30 minutter 

ved romtemperatur, med en total reaksjonstid på 60 minutter. Løsningsmiddelet ble deretter fjernet 

under redusert trykk, og etylacetat ble tilsatt (20 mL). Løsningen ble vasket med vann (50 mL) og 

mettet, vandig NaCl (50 mL). Løsningen ble tørket over MgSO4 og løsningsmiddelet ble deretter 

fjernet under redusert trykk. 535 mg (2.66 mmol, 84 %) av 7a ble isolert som et rødbrunt pulver.  

 Avvik fra generell prosedyre vil oppgis i hver enkelt oppføring. Forbindelse 8 er inkludert i 

denne delen, siden forbindelsen ble fremstilt med den generelle prosedyren. 
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5.7.1 Etylkinolin-3-karboksylat (7a)  
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. Indol (371 mg, 3.17 mmol, 1.0 ekv) og Br-EDA  

(4.34 mmol, 1.4 ekv.) ga 535 mg (2.66 mmol, 84%) av 7a som et rødbrunt pulver.  

Reaksjonen ble utført for Cl-EDA og I-EDA i henhold til prosedyre 5.7 med unntak av syntese 

av diazoforbindelsene (utført etter henholdsvis 5.2.2 og 5.2.3). Begge synteser ga 7a i henholdsvis 90 % 

og 70 % utbytte. Fysikalske data er rapportert for reaksjonen med Br-EDA og indol. 

 
1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.44 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 4.46 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H11), 7.62-7.68 

(m, 1H, H6), 7.79-7.83 (m, 1H, H7), 7.92 (d, J = 8.8 Hz, 1H, H5), 8.15 (d, J = 8.8 Hz, 1H, H8), 8.82 

(d, J = 1.8 Hz, 1H, H3), 9.43 (d, J = 1.8 Hz, 1H, H1). 
 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C12), 61.5 (C11), 123.3 (C2), 126.9 (C6), 127.4 (C4), 129.1 

(C5), 129.4 (C8), 131.8 (C7), 138.7 (C3), 149.7 (C1), 150.0 (C9), 165.3 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 201 (M
+
, 74%), 156 (100), 173 (34), 128 (62). 

HR-MS: 201.0795; Beregnet verdi for C12H11NO2 201.0790: (-2.4 ppm). 

Smeltepunkt: 62-65 °C. Litteraturverdi: 69-70 °C.
124

 

 

Forbindelsen er rapportert  i litteraturen.
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Figur 5.65 1H-NMR-spekter av 7a (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.66 13C-NMR-spekter av 7a (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.2 Etyl-6-metoksykinolin-3-karboksylat (7b) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7 med avvik. 5-Metoksyindol (169 mg, 1.15 mmol, 1.0 

ekv) og  Br-EDA (1.58 mmol, 1.4 ekv.) ga 261 mg (1.13 mmol, 98 %) av 7b som et orange pulver.  

Prosedyren ble utført med avvik fra standardprosdyren: Reaksjonsblandingen var -78 °C under 

tilsetning av Br-EDA. Etter tilsetning ble reaksjonsblandingen rørt i 30 minutter ved -78 °C og deretter 

varmet opp til romtemperatur over 30 minutter med røring. 

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.43 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 3.93 (s, 3H, H13), 4.45 (q, J = 7.1 Hz, 

2H, H11), 7.14 (d, J = 2.8 Hz, 1H, H5), 7.45 (dd, J = 9.2, 2.8 Hz, 1H, H7), 8.04 (d, J = 9.2 Hz, 1H, 

H8), 8.72 (d, J = 2.1 Hz, 1H, H3), 9.28 (d, J = 2.1 Hz, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C12), 55.6 (C13), 61.4 (C11), 106.0 (C5), 123.5 (C2), 124.7 

(C7), 128.0 (C4), 130.7 (C8), 137.3 (C3), 145.9 (C9), 147.6 (C1), 158.3 (C6), 165.5 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 231 (M
+
, 100%), 203 (21), 186 (54), 158 (34). 

HR-MS: 231.0894; Beregnet verdi for C13H13NO3: 231.0895 (0.7 ppm). 

Smeltepunkt: 77-80 °C. Litteraturverdi: 70-71 °C.
113

 

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
113
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Figur 5.67 1H-NMR-spekter av 7b (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.68 13C-NMR-spekter av 7b (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.3 Etyl-6-nitrokinolin-3-karboksylat (7c) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. 5-Nitroindol (182 mg, 1.12 mmol, 1.0 ekv) og Br-

EDA (1.57 mmol, 1.4 ekv.) ga 190 mg (0.772 mmol, 69 %) av 7c som et gult pulver etter opprensing 

med kolonnekromatografi (silikagel, 10% etylacetat i diklormetan). 

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.47 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 4.50 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H11), 8.30 (d, J 

= 9.3 Hz, 1H, H8), 8.57 (dd, J = 9.3, 2.5 Hz, 1H, H7), 8.89 (d, J = 2.5 Hz, 1H, H5), 9.00 (d, J = 2.1 Hz, 

1H, H3), 9.59 (d, J = 2.1 Hz, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C12), 62.1 (C11), 124.9 (C7), 125.1 (C2), 125.6 (C5), 125.9 

(C4), 131.5 (C8), 140.1 (C3), 146.1 (C9), 151.6 (C6), 153.4 (C1), 164.4 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 246 (M
+
, 76%), 218 (69), 201 (100), 173 (36). 

HR-MS: 246.0638; Beregnet verdi for C12H10N2O4: 246.0641 (1.1 ppm). 

Smeltepunkt: 185-188 °C. Litteraturverdi: 186-187 °C.
113

  

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

Figur 5.69 1H-NMR-spekter av 7c (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.70 13C-NMR-spekter av 7c (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.4 Etyl-6-bromkinolin-3-karboksylat (7d) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. 5-Bromindol  (247 mg, 1.26 mmol, 1.0 ekv) og Br-

EDA (1.80 mmol, 1.4 ekv.) ga 293 mg (1.05 mmol, 83 %) av 7d som et rødt pulver.  

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.44 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 4.47 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H11), 7.87 (dd, 

J = 9.0, 2.2 Hz, 1H, H7), 8.02 (d, J = 9.0 Hz, 1H, H8), 8.08 (d, J = 2.2 Hz, 1H, H5), 8.73 (d, J = 1.8 

Hz, 1H, H3), 9.43 (d, J = 1.8 Hz, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C12), 61.7 (C11), 121.4 (C6), 124.1 (C2), 128.0 (C4), 130.9 

(C5), 131.2 (C8), 135.1 (C7), 137.5 (C3), 148.4 (C9), 150.4 (C1), 165.0 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 279/281 ([M/M+2]
+
, 100%/98), 251/253 (36/35), 234/236 (88/87), 

206/208 (45/45). 

HR-MS: 278.9905; Beregnet verdi for C12H10
79

BrNO2: 278.9895 (-3.8 ppm). 

Smeltepunkt: 110-112 °C. Litteraturverdi: 113-114.
124

 

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
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Figur 5.71 1H-NMR-spekter av 7d (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.72 13C-NMR-spekter av 7d (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.5 Etyl-5-bromkinolin-3-karboksylat (7e) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. 4-Bromindol (212 mg, 1.08 mmol, 1.0 ekv) og Br-

EDA (1.45 mmol, 1.3 ekv.) ga 215 mg (0.768 mmol, 71 %) av 7e som et brunt pulver etter rensing 

med kolonnekromatografi (silikagel, 10% etylacetat i diklormetan).  

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.46 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 4.49 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H11), 7.64-

7.68 (m, 1H, H7), 7.87-7.89 (m, 1H,H6), 8.10-8.13 (m, 1H, H8), 9.16-9.18 (m, 1H, H3), 9.44 (d, J = 

2.0 Hz, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ14.4 (C12), 61.8 (C11), 123.2 (C5), 124.5 (C2), 126.6 (C4), 129.4 

(C8), 131.2 (C6), 131.9 (C7), 138.1 (C3), 150.6 (C9), 150.7 (C1), 165.0 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 279/281 ([M/M+2]
+
, 100%/99), 251/253 (33/32), 234 (94), 206 (39). 

HR-MS: 278.9889; Beregnet verdi for C12H10
79

BrNO2: 278.9895 (2.2 ppm). 

Smeltepunkt: 84-86 °C.  

 

Forbindelsen er ikke rapportert i litteraturen med fysikalske data. 
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Figur 5.73 1H-NMR-spekter av 7e (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.74 13C-NMR-spekter av 7e (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.6 Etyl-7-bromkinolin-3-karboksylat (7f) 
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. 6-Bromindol (181 mg, 0.923 mmol, 1.0 ekv) og Br-

EDA (1.30 mmol, 1.4 ekv.) ga 243 mg (0.867 mmol, 94 %) av 7f som et brunt pulver.  

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.44 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 4.46 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H11), 7.70 (dd, 

J = 8.7, 1.9 Hz, 1H, H6), 7.79 (d, J = 8.7 Hz, 1H, H5), 8.35 (s, 1H, H8), 8.80 (d, J = 2.1 Hz , 1H, H3), 

9.43 (d, J = 2.1 Hz, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C12), 61.7 (C11), 123.7 (C2), 125.5 (C4), 126.4 (C7), 130.2 

(C5), 131.2 (C6), 131.8 (C8), 138.6 (C3), 150.0 (C9), 150.9 (C1), 165.0 (C10). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 279/281 ([M/M+2]
+
, 87%/85), 251/253 (40/39), 234/236 (100/98), 

206/208 (47/46). 

HR-MS: 278.9889; Beregnet verdi for C12H10
79

BrNO2: 278.9895 (2.1 ppm) 

Smeltepunkt: 94-96 °C. Litteraturverdi: 98-99 °C.
124

 

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
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Figur 5.75 1H-NMR-spekter av 7f (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.76 13C-NMR-spekter av 7f (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.7 Etyl-4-(2-metoksy-2-oksoetyl)kinolin-3-karboksylat (7g)  
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. Metyl-3-indolylacetat  (212 mg, 1.12 mmol, 1.0 ekv) 

og  Br-EDA (1.58 mmol, 1.4 ekv.) ga 214 mg (0.783 mmol, 70 %) av 7g som et gult pulver etter 

kolonnekromatografi (silikagel, 10% etylacetat i diklormetan).  

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.43 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H12), 3.69 (s, 3H, H15), 4.44 (q, J = 7.1 Hz, 

2H, H11), 4.62 (s, 2H, H13), 7.61-7.65 (m, 1H, H6), 7.77-7.81 (m, 1H, H7), 8.05- 8.11 (m, 1H, H5), 

8.12-8.17 (m, 1H, H8), 9.37 (s, 1H, H1). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 14.2 (C12), 34.1 (C13), 52.4 (C15), 61.7 (C11), 123.2 (C2), 124.5 

(C5), 127.2 (C3),127.7 (C6), 130.4 (C8), 131.1 (C7), 143.0 (C4), 149.3 (C9), 150.6 (C1), 166.2 (C10), 

170.3 (C14). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 273 (M
+
, 39%), 242 (18), 227 (100), 200 (39).  

HR-MS: 273.1003; Beregnet verdi for C15H15NO4: 273.1001 (-0.8 ppm). 

Smeltepunkt: 82-84 °C.  

 

Forbindelsen er ikke rapportert i litteraturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

Figur 5.77 1H-NMR-spekter av 7g (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.78 13C-NMR-spekter av 7g (100 MHz, CDCl3). 
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5.7.8 Etyl-2,2-bis(1-metyl-1H-indol-3-yl)acetat (8)  
 

 

Reaksjonen ble utført i henhold til prosedyre 5.7. N-metylindol (122 mg, 0.930 mmol, 1.0 ekv) og Br-

EDA (1.32 mmol, 1.4 ekv.) ga 110 mg (0.318 mmol, 69 %) av 8 som en rød olje.  

 

1
H-NMR (600 MHz; CDCl3): δ 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H13), 3.71 (s, 3H, H9), 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 

2H, H12), 5.50 (s, 1H, H10), 7.03 (s, 2H, H1), 7.08-7.11 (m, 2H, H5), 7.20-7.24 (m, 2H, H6), 7.28-

7.30 (m, 2H, H7), 7.64-7.66 (m, 2H, H4). 

13
C-NMR (150 MHz; CDCl3): δ 14.3 (C13), 32.7 (C9), 40.4 (C10), 61.0 (C12), 109.2 (C7), 112.3 (C3), 

119.0 (C5), 119.4 (C4), 121.6 (C6), 127.1 (C2), 127.9 (C1), 137.1 (C8), 173.5 (C11). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 346 (M
+
, 13%), 273 (100). 

HR-MS: 346.1678; Beregnet verdi for C22H22N2O2: 346.1681 (0.9 ppm) 

 

Forbindelsen er rapportert i litteraturen.
130
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Figur 5.79 1H-NMR-spekter av 8 (600 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.80 13C-NMR-spekter av 8 (150 MHz, CDCl3). 
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5.8 1-Brom-2-etoksy-2-oksoetylbenzoat (9)  
 

 

Br-EDA (1) ble fremstilt som beskrevet i prosedyre 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med 

diklormetan (0.831 mmol, ~10 mL, 1.0 ekv.). Løsningen med Br-EDA i diklormetan ble tilsatt en 

løsning med benzosyre (208 mg, 1.70 mmol, 2.0 ekv.) og Rh2(esp)2 (12.5mg, 0.0365 mmol, 0.04 ekv.) 

i diklormetan (10 mL). Løsningen ble rørt i 30 minutter. Reaksjonsblandingen ble deretter vasket med 

en mettet, vandig løsning NaHCO3 (50 mL) og en løsning mettet, vandig NaCl (50 mL). Den 

organiske fasen ble tørket med Na2SO4 og løsningsmiddelet ble deretter fjernet under redusert trykk. 

Dett ga 158 mg (0.550 mmol, 66 %) av 9 som en fargeløs olje.   

 

1
H-NMR (400 MHz; CDCl3): δ 1.35 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H5). 4.34 (q, J = 7.1 Hz, 2H, H4), 7.00 (s, 1H, 

H2), 7.45-7.49 (m, 2H, H8), 7.56-7.72 (m, 1H, H9), 8.02-8.19 (m, 2H, H7). 

13
C-NMR (100 MHz; CDCl3): δ 13.9 (C5), 62.9 (C4), 65.2 (C2), 127.9 (C6), 128.7 (C8), 130.3 (C7), 

134.3 (C9), 163.7 (C1), 165.0 (C3). 

MS (EI) m/z (relativ intensitet): 241/243 ([M - C2H7O/M+2  - C2H7O]
+
, 1%/1), 207 (5), 105 (100). 

HR-MS: 240.9506; Beregnet verdi for C9H6O3
79

Br: 240.9500 (-2.2 ppm). 

 

Forbindelsen er ikke rapportert i litteraturen. 
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Figur 5.81 1H-NMR-spekter av 9 (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 5.82 13C-NMR-spekter av 9 (100 MHz, CDCl3). 
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5.9 Reaksjoner mellom Br-EDA og utvalgte substrater 
 

I Tabell 5.22 er substratene som ble utprøvd i reaksjoner med Br-EDA i kapittel 3 vist. Reaksjonene 

ble utført etter en generell prosedyre som er vist med et eksempelsubstrat under. 

Tabell 5.22 Substrater utprøvd i reaksjoner med Br-EDA i kapittel 3. 

# Substrat Betingelser 

1 
 

Termisk 

2 

 

Termisk 

3 

 

Termisk/katalytisk 

4 

 

Termisk/katalytisk 

5 
 

Termisk/katalytisk 

 

For reaksjoner som ble utprøvd under både termiske og katalytiske betingeler, ble prosedyren utført 

for to eksperimenter, et med og et uten tilsatt Rh2(esp)2. Reaksjoner utført under termiske betingelser 

ble dekket til med aluminiumsfolie. For eksempelsubstratet under er katalytisk reaksjon oppgitt, for å 

illustrere katalysatormengde. Ingen av reaksjonene med substratene i Tabell 5.22 ga isolerte produkter. 

Br-EDA (1) ble laget i henhold til prosedyre 5.2.1. Dette ga Br-EDA i en løsning med 

diklormetan (0.635 mmol, ~10.0 mL, 1.0 ekv.). Løsningen med Br-EDA i diklormetan ble tilsatt en 

løsning med anilin (118 mg, 1.27 mmol, 2.0 ekv.), Rh2(esp)2 (9.6 mg, 0.013 mmol, 0.02 ekv.) i 

diklormetan (10 mL) ved romtemperatur under røring. Etter full omsetning av Br-EDA ble 

løsningsmiddelet fjernet under redusert trykk og reaksjonsblandingen analysert. Reaksjonsblandingen 

ble forsøkt renset med kolonnekromatografi (silikagel, 10% etylacetat i heksan). Dette ga ikke et 

isolert produkt. 
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Kapittel 6 Appendiks 
 

6.1 Dietyl-2,3-dibrommaleat (cis-5) 

 

Figur 6.1 1H-NMR-spekter av cis-5 (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 6.2 13C-NMR-spekter av cis-5 (100 MHz, CDCl3). 
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6.2 Br-EDA i toluen-d8, halogeneffekt, prøve 2 og 3 (Tabell 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.6) 

 

Figur 6.3 Prøve 2, plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 6.4 Prøve 2, logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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Figur 6.5 Prøve 3, plott av konsentrasjonsendringer over tid for Br-EDA i toluen-d8. 

 

Figur 6.6 Prøve 3, logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 

 



168 

 

6.3 Cl-EDA i toluen-d8, halogeneffekt, prøve 2 (Tabell 2.1) 

 

Figur 6.7 Prøve 2, plott av konsentrasjonsendringer over tid for Cl-EDA i toluen-d8. 

 

 

Figur 6.8 Prøve 2, logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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6.4 I-EDA i toluen-d8, halogeneffekt, prøve 2 (Tabell 2.1) 

 

Figur 6.9 Prøve 2, plott av konsentrasjonsendringer over tid for I-EDA i toluen-d8. 

 

 

Figur 6.10 Prøve 2, logaritmisk plott av konsentrasjon mot tid og lineær kurvetilpasning. 
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6.5 Etyl-1-brom-2-fenylsyklopropankarboksylat (6a) 

 

Figur 6.11 DEPT135 av 6a (150 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.12 TOCSY av 6a (600 MHz/CDCl3). 
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Figur 6.13 HMBC av 6a (600 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.14 HSQC av 6a (600 MHz/CDCl3). 
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6.6 Etyl-1-klor-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)syklopropankarboksylat 

(6g) 
 

 

Figur 6.15 DEPT135 av 6g (150 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.16 TOCSY av 6g (600 MHz/CDCl3). 
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Figur 6.17 HSQC av 6g (600 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.18 HMBC av 6g (600 MHz/CDCl3). 
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6.7 Etyl-5-bromkinolin-3-karboksylat (7e) 

 

Figur 6.19 DEPT135 av 7e (100 MHz, CDCl3). 

 

Figur 6.20 COSY av 7e (400 MHz, CDCl3). 
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Figur 6.21 HSQC av 7e (400 MHz, CDCl3). 

 

Figur 6.22 HMBC av 7e (400 MHz, CDCl3). 
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6.8 Etyl-4-(2-metoksy-2-oksoetyl)kinolin-3-karboksylat (7g) 

 

Figur 6.23 DEPT135 av 7g (100 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.24 COSY av 7g (400 MHz/CDCl3). 
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Figur 6.25 HSQC av 7g (400 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.26 HMBC av 7g (400 MHz/CDCl3). 
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6.9 1-Brom-2-etoksy-2-oksoetylbenzoat (9) 

 

Figur 6.27 DEPT135 av 9 (100 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.28 COSY av 9 (400 MHz/CDCl3). 
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Figur 6.29 HSQC av 9 (400 MHz/CDCl3). 

 

Figur 6.30 HMBC av 9 (400 MHz/CDCl3). 
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6.10 Énkrystallrøntgendiffraksjonsdata 
 

6.10.1 Etylkinolin-3-karboksylat (7a) 
 

Crystal data 

C12H11NO2 V = 992.19 (16) Å
3
 

Mr = 201.22 Z = 4 

Monoclinic, P21/c Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å 

a = 7.6517 (7) Å μ = 0.09 mm
−1

 

b = 15.3987 (14) Å T = 100 K 

c = 8.5733 (8) Å 0.60 × 0.16 × 0.14 mm 

β = 100.8240 (16)°  

 

Data collection 

Bruker Venture 4801 independent reflections 

   diffractometer 4097 reflections with I > 2σ(I) 

19651 measured reflections Rint = 0.024 

 

Refinement 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)] = 0.039 0 restraints 

wR(F
2
) = 0.120 All H-atom parameters refined 

S = 1.06 Δρmax = 0.60 e Å
−3

 

4801 reflections Δρmin = −0.25 e Å
−3
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6.10.2 Etyl-6-nitrokinolin-3-karboksylat (7c) 
 

Crystal data 

C12H10N2O4 γ = 91.0340 (15)° 

Mr = 246.22 V = 545.27 (7) Å
3
 

Triclinic, P1 Z = 2 

a = 4.6324 (3) Å Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å 

b = 11.2240 (8) Å μ = 0.12 mm
−1

 

c = 11.3044 (8) Å T = 100 K 

α = 108.1740 (14)° 0.24 × 0.12 × 0.03 mm 

β = 101.4670 (15)°  

 

Data collection 

Bruker Venture Absorption correction: multi-scan 

   diffractometer    SADABS2014/3 (Bruker,2014) was used for 

    absorption correction. wR2(int) was 0.0704 before 

    and 0.0307 after correction. The Ratio of minimum to 

    maximum transmission is 0.9333. The λ/2 correction 

    factor is Not present. 

 Tmin = 0.933, Tmax = 1.000 

 12875 measured reflections 

 3324 independent reflections 

 2584 reflections with I > 2σ(I) 

 Rint = 0.027 

 

Refinement 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)] = 0.042 0 restraints 

wR(F
2
) = 0.119 All H-atom parameters refined 

S = 1.03 Δρmax = 0.47 e Å
−3

 

3324 reflections Δρmin = −0.25 e Å
−3

 

204 parameters  
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6.10.3 Etyl-4-(2-metoksy-2-oksoetyl)kinolin-3-karboksylat (7g)   
 

Crystal data 

C15H15NO4 

Mr = 273.28 

V = 1315.49 (10) Å
3
 

Z = 4 

Monoclinic, P21/c Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å 

a = 9.4856 (4) Å μ = 0.10 mm
−1

 

b = 15.0307 (7) Å T = 100 K 

c = 9.6584 (4) Å 0.46 × 0.38 × 0.23 mm 

β = 107.1970 (12)°  

 

Data collection 

Bruker Venture Absorption correction: multi-scan 

   diffractometer    SADABS2014/3 (Bruker,2014/3) was used for 

    absorption correction. wR2(int) was 0.0690 before 

    and 0.0259 after correction. The Ratio of minimum to 

    maximum transmission is 0.9185. The λ/2 correction 

    factor is Not present. 

 Tmin = 0.919, Tmax = 1.000 

 47959 measured reflections 

 5750 independent reflections 

 5189 reflections with I > 2σ(I) 

 Rint = 0.022 

 

Refinement 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)] = 0.036 0 restraints 

wR(F
2
) = 0.108 All H-atom parameters refined 

S = 1.06 Δρmax = 0.47 e Å
−3

 

5750 reflections Δρmin = −0.34 e Å
−3

 

241 parameters  
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