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  گروه شیمی کاربردي        

  

  

  :عنوان

  

معرفی بنزیل تري فنیل فسفونیوم تري برمید بعنوان یک عامل اکسید 

  و مؤثر  جدید کننده

  

  :د راهنماتیااس

  دکتر غالمحسن ایمانزاده و دکتر فرهاد شیرینی

  

  :د مشاورااست

  دکتر محمد رضا زمانلو
  

:توسط

  موسی زاده حسنی                                               سید علیرضا

دانشگاه محقق اردبیلی

1387اسفند

  

  

  



ب

سید علیرضا: نام                                               موسی زاده حسنی: نام خانوادگی دانشجو

آلیواکنشهايدرمؤثرجدید وکنندهاکسیدعاملیکبعنوانبرمیدتريفسفونیومفنیلتريبنزیلمعرفی:عنوان پایان نامه

  دکتر فرهاد شیرینیدکتر غالمحسن ایمانزاده و : استاد راهنما

دکتر محمد رضا زمانلو:استاد مشاور

  محقق اردبیلی: دانشگاه    آلی      : گرایش      شیمی: رشته    کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

109:تعداد صفحه          13/12/87:تاریخ فارغ التحصیلی      گروه شیمی کاربردي -علوم: دانشکده

اکسایش، محافظت کردن، محافظت زدایی، BTPTB:کلید واژه

  چکیده 

به   BTPTBدر این مطالعه اکسایش الکلها و محافظت زدایی اکسایشی تري متیل سایلیل ، تترا هیدرو پیرانیل و متوکسی متیل اترها با استفاده از 

  .ترکیبات کربونیل متناظر مورد بررسی قرار گرفت 

            

BTPTB (2 mmol)
R

1
R

2
CHOH R

1
R

2
COMeOH : H2O (1.5 : 0.5), reflux      

              

BTPTB (2 mmol)
R1R2CHOTHP R1R2COMeOH : H2O(1.5:0.5) , reflux

           
BTPTB (2 mmol)

R1R2CO
MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux

R1R2CHOMOM
     

          

BTPTB (2 mmol)
R1R2CO

MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux
R1R2CHOTMS

            
  . با بازده خوبی انجام شد   BTPTBدر حضور  MOMو  DHPبه عالوه تترا هیدرو پیرانیله کردن و متوکسی متیله کردن انواع مختلف الکل ها با 

BTPTB (0.1 mmol)
R

1
R

2
CHOH

CHCl3, reflux

R
1
R

2
CHOMOMFDMA(3 mmol)

BTPTB (3.3 ×10-3 mmol)
R1R2CHOH

CHCl3, r.t.

R1R2CHOTHP
DHP (1.4 mmol)

    
تري متیل . تحت شرایط رفالکس انجام گرفت  BTPTBدر حضور   HMDSهمچنین تري متیل سایلیله کردن انواعی از الکل ها با استفاده از 

  . در حضور این واکنشگر و در دماي اتاق به الکل هاي اولیه تبدیل می شوند  هاسایلیل اتر

BTPTB (0.005mmol)
R

1
R

2
CHOH

CHCl3, reflux

R
1
R

2
CHOTMS

HMDS(2 mmol)

BTPTB (0.025mmol)
R

1
R

2
CHOH

MeOH, r.t.
R

1
R

2
CHOTMS

  
  .به استرهاي متناظر تبدیل شدند  BTPTBالکل هاي آلیفاتیکی و بنزیلی نوع اول ، دوم ، و سوم به طور موثري توسط استیک انیدرید و در حضور 

BTPTB (0.05mmol)
R1R2CHOH

CHCl3, reflux

R
1
R

2
CHOAc

Ac2O (2 mmol)

  
همچنین می توان به عنوان یک واکنشگر موثر براي اکسایش سولفید ها به سولفوکسید هاي متناظر در مخلوط آب و استونیتریل تحت  BTPTBاز  

  .شرایط رفالکس استفاده کرد 

S

O

R
2R

1
S R

2R
1 BTPTB (2 mmol)

MeCN : H2O ( 2 : 1 ), reflux       
BTPTB این . متناظر را به خوبی و با بهره هاي باال تسریع نماید همچنین قادر است تبدیل اکسیمها و سمی کاربازونها به ترکیبات کربونیل دار

  . دسته از واکنشها در مخلوط آب و متانول تحت شرایط رفالکس انجام پذیر هستند

R1R2C=N-Y R1R2C=O
BTPTB (2 mmol)

MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux

Y = OH, NNHCONH2

R1, R2= Aryl, Alkyl

  

  



ت

  فصل اول

  

  

  مقدمه 1- 1

  هاي شیمیاییاکسیدکننده 2- 1

در شیمی آلی بسته به نوع گروههاي عاملی مورد مطالعه و شرایط انتخابی از عوامل اکسیدکننده 

  .گوناگونی استفاده می شود که آنها را بطور عمده می توان به دو دسته تقسیم کرد

  

  :عوامل اکسنده فلزي 2-1- 1

H2Cr2O7 ،H2CrO4( ،Mnمعرف جونز(Crده برمبنايعوامل تهیه ش به می توان از جمله این عوامل

)NaMnO4 ،KMnO4(،Ag)Celite/Ag2CO3( ،Ru)RuO4( ،Os)OsO4( ،Mo)MoO5( ،

Pb]Pb(OAc)4[ اشاره کرد.  

  

  :عوامل اکسنده غیرفلزي 2-2- 1

، ترکیبات یددار، DMSO،O2 ،O3: از نمونه هاي مهم این دسته از اکسید کننده ها عبارتند از

  .م، اکسون و برمنیپراکسیدها، سل

  

  شیمی برم 3- 1

سومین عنصر از عناصر گروه هفتم جدول تناوبی با آرایش الکترونی  35با عدد اتمی برم

[Ar]3d10,4s2,4p5 برم را از طریق واکنش  دبوالر.کشف شد 1826در سال  1بوالرد.ج.است که توسط ا

. E. J. Bolard١  



ث

به  2به همین دلیل آن را برم که مشتق کلمه برونوس. در آب مرداب تهیه کردموجود  MgBr2کلر با 

  .معناي بدبو است نامگذاري کرد

، )BrF( ،3) +BrF3+ (1علیرغم توانایی برم در تشکیل ترکیب هاي کوواالنسی در حالت اکسایشی

5) +BrOˉ3 ( 7و) +BrOˉ4 .( است -1پایدارترین حالت اکسایشی آن.  

به شدت وارد واکنش  H2Oامل اکسنده قوي است بطوریکه با بیشتر فلزات در حضور این عنصر یک ع

 81Brو  79Brایزوتوپ هاي اصلی برم . کندمی شود و مجاورت آن با پوست تاولهاي شدید ایجاد می

  .در طبیعت یافت می شوند% 31/49و  %69/50هستند که به ترتیب به مقدار 

ت کشاورزي و سیستم فاضالب براي جلوگیري از آتش سوزي برم در صنع برخی از ترکیبات حاوي

برخی .همچنین بعضی از ترکیبات برم دار بعنوان داروي مسکن بکار می روند. دنمورد استفاده قرار می گیر

  .مشاهده می شود) 1-1(از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این عنصر در جدول 

  

  مبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بر):1-1(جدول 

  فاز  مایع    ساختار کریستالی  ارترومبیک

  دانسیتهBr2,liquid 3.1028 g/cm  حالت اکسایش  اکسیداسیون قوي

  نقطه ذوب  265.8k , -1.2˚C  الکترونگاتیویته  2.96

1st:1139 kj/mol

2nd:2103 kj/mol

3rd:3470 kj/mol  

  انرژي یونیزا سیون

322k , 58.8˚C  نفطه جوش  

10.577 kj/mol  گرماي ذوب  

115pm  29.96  شعاع اتمی kj/mlo  گرماي تبخیر  

114pm  75.69  شعاع کواالنسی kj/mol  گرماي ظرفیت  

  

  معرفی تري برمیدهاي آلی 4- 1

در ادامه و بطور . از برم همچون سایر هالوژنها و بصورتهاي مختلف در واکنشهاي آلی استفاده می شود

و کاربرد آنها در برخی از واکنشهاي آلی مورد بررسی قرار Brˉ3ويویژه و خالصه تهیه انواع ترکیبات حا

Bronos.١  



ج

که در شیمی آلی مورد استفاده قرار گرفته اند آمونیوم تري Brˉ3از ترکیبات مهم داراي.می گیرد

و نام اختصاري آنها ذکر شده است ساختار) 2-1(هستند که در جدول  3برمیدهاي آلی 

  ري برمیدهاي آلی مورد استفاده در واکنشهاي آلیانواع آمونیوم ت):2-1(جدول 

  ردیف  نام  نام اختصاري  ساختار

N Br3

  
TMATB1  متیل آمونیوم تري برمیدتترا  

N
Ph

Br3

  
PTMATB2  فنیل تري متیل آمونیوم تري برمید  

N Br3

  
Cet TMATB3  تیل تري متیل آمونیوم تري برمیدس  

N

N
H Br3  

DBUHBr3  1،8 - 0،4،5[ولبی سیکا دي آز[  

  هیدروبرمید پربرمید-ان-7-دك-ان
4  

Br3

N

  

TEATB5  آمونیوم تري برمیدتترا اتیل  

N
Br3

TBATB6  تترا بوتیل آمونیوم تري برمید  

N
H Br3  

PyHBr3  7  پیریدین هیدرو برمید پربرمید  

  

  )OATB(هاي آلی روشهاي تهیه آمونیوم تري برمید 5- 1

توسط  ºC5/116 -116بعنوان جامدي پایدار با نقطه ذوب  )TBAB(بوتیل آمونیوم برمید  - nتترا 

این ترکیبات در سالهاي بعد به دو روش زیر براي تهیه تري برمید مربوطه مورد استفاده . تهیه شد4رانر

  .)1940و همکاران 5مکینتاش(قرار گرفت

.Organic ammonium tribromides (OATB)١
. Raner٢
  Mcintosh.٣



ح

سپس این محلول . حل شد CCl4میلی لیتر  25در  TBAB) 0012/0مول ( گرم  4/0در روش اول 

طی این فرایند به سرعت رسوب . گردیدط مخلو CCl4در  Br2موالر  05/0میلی لیتر محلول  25با 

را براي آن % 91نارنجی رنگ روشنی تشکیل شد که آن را به کمک کاغذ صافی جدا نموده و راندمان 

  .)1951و همکاران  6بوك لز()ºC72-70:mp(گزارش کردند

قرار گرفت که منجر به تشکیل جامد  Br2ساعت در معرض بخار  3به مدت  TBABدر روش دوم 

جداسازي شد % 84شستشو داده شد و محصول با راندمان  CCl4این جامد به کمک . ی رنگی شدنارنج

)ºC72-70:mp() 1951بوك لز و همکاران(.  

 OATBدر سالهاي اخیر براساس فعالیت سیستمهاي پروکسی وانادیم روشهاي جدیدي در تهیه 

  .)2001و همکاران  7اوپاسانا(ید استابداع شده است که اساس آن اکسیدکردن برمید و تولید تري برم

  

  

  

  

پیشرفت غیرمنتظره ایی رخ داد که پی آمد آن جداسازي وانادیم متصل به  1980در اواخر سال 

آنزیمهایی هستند که  ها در ساختارهالوپراکسید.)1984همکاران  8ویلترو()VHPO(هالوپراکسید بود 

فعالیت  جانداران دریایی بویژه انواع جلبکهاکاتالیزور درناکسیداسیون هالیدها را کاتالیز می کنند و بعنوا

  .)1993و همکاران  9باتلر(می کنند

هیدروژن پراکسید را از طریق تشکیل + 5در این دسته از ترکیبات وجود وانادیم با عدد اکسایش 

الید کمپلکس با آن فعال می کند که نتیجه آن فعال شدن عامل پراکسید بعنوان یک اکسیدکننده ه

  .است

Buckles.٦
Upasana.٧

٨.Vilter
Butler.٩

Br3
- + 2 e

Bu4N+Br- Bu4N+Br3
-

( TBAB) ( TBATB)

3 Br-

V2O5 . H2O



خ

پراکسو وانادیم سنتز شد و پس از مطالعه زیاد برروي عملکرد  -در این راستا تعدادي کمپلکس اکسو    

براي توجیه وقوع واکنش نشان داده شده است) 3-1(و) 2- 1(و) 1- 1(آنها مکانیسمی که در شکل هاي 

  :)1998و همکاران  10پکورارو(نظر ارائه شدمورد

-

V
O

O

L

V
O

O

L

O

V
O

O

L

O

H

V
O

O

L

H2O2

H2O

H

X

OH

+X

RH

RX + H

H2O2 + 2OH

O2 + X + 2H2O2

چرخه کاتالیزوري هالو پراکسید:)1- 1(شکل 

cis_VO2

H2O2

VO(O2)
H2O2 VO(O2)2

+ 2H

(VO)2(O2)3

Br

Br

(HOBr Br2 Br3)

  

  [2(O2)3(VO)]توسطBrˉ3بهˉBrاکسایش) :2-1(لشک

Pecoraro.١٠
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VO2 VO(O2) VO(O2)2

BrBr
HOBr Br2 Br3

  
  

+سطتوH2O2باˉBrکاتالیز اکسایش:) 3-1(شکل
2VO  

  

جه گرفته شد که کمپلکس تري پراکسو دي وانادیم با توجه به مکانیسم فوق این نتی 

[(VO)2(O2)3]  عامل اکسایش) 2-1(نشان داده شده در شکلBrˉبهBrˉ3 است.  

یا دي ) قرمز رنگ(براساس مطالعات انجام شده اطمینان حاصل شد که هر یک از عوامل منوپراکسید 

می تواند مسئول اکسیداسیون  H2O2با  یا تعادل ایجاد شده در واکنش اکسووانادات) زرد رنگ(پراکسید 

  ).3-1شکل (برمید باشد

محققان براي تایید بررسی هاي انجام شده تعدادي از آمونیوم برمیدهاي نوع چهارم را بطور جداگانه  

مورد واکنش  ºC5در حضور مقدار کاتالیتکی اسید در H2MoO4.H2O-H2O2یا  V2O5-H2O2با 

را به رنگ زرد تا زرد متمایل به نارنجی، با ) QATB(وم هاي نوع چهارم قرار دارند و در نهایت آمونی

باعث افزایش  NH4Brبا  KBrبررسی هاي بعدي نشان داد که استفاده از . بازده عالی جداسازي نمودند

  .راندمان می شود

QAB QATB
V2O5 or H2MoO4, H2O / H+

H2O2, KBr or NH4Br  

  

 - در این فرایند کریستالهاي زرد. دنمی شو ترکیبات بدست آمده به خوبی در استونیتریل نوبلور -

 PyHBr3الزم به ذکر است که غیر از . ذوب واضحی را نشان می دهندنارنجی بدست می آیند که نقطه 

  .سایر این ترکیبات پایدار و قابل حمل اند و می توان آنها را براي مدت طوالنی نگهداري کرد



ذ

ت بعنوان یک اکسیدکننده فعال به کمک مشاهده باند در این دسته از ترکیبات وجود پراکسووانادا -

و  11میهیر(نیز ثابت شده است V2O5-H2O2در محلول آبی ) 4300 =ε(nm430در ) CT(انتقال بار 

  .)1998همکاران 

 TBABاز TBATBشیوه عمومی تهیه ترکیبات یاد شده با استفاده از روش مذکور در تهیه  -

  :بصورت زیر می باشد

mLدر  mmol11TBABبا % 1/44(H2O230(mmolدر  V2O5)mmol75/2(محلولی از

در این مرحله رسوبی زرد رنگ تولید می شود که . آب را در دماي اتاق با یکدیگر مخلوط می کنند 7

TBATB این درصد، در حضور مقادیر کاتالیتیکی . است% 70با راندمانV2O5  وH2SO4  رقیق و

KBr  نوبلور شده و نقطه ذوب آنمحصول بدست آمده در استونیتریل. بدافزایش می یا% 97بهºC75 

  .)1998چادهوري و همکاران . کا. ام(می باشد

-CetTMATB  براي کریستالهاي  .تهیه شد%) 93-%96(نیز به روش فوق با راندمان بسیار عالی

ا استفاده از شیوه یاد ب. )2003و همکاران  12گپا(تعیین شد ºC88 -87زرد حاصله نقطه ذوب  -نارنجی

  .نیز با بهره بسیار خوب تهیه شد) ºC85با نقطه ذوب ( TEATBشده 

  

  روشهاي شناسایی  1-6

 در ساختار ترکیبBrˉ3حضورتشخیص سریع هايراهاز  ییکnm267وجود باند جذبی در -

  .)1986و همکاران 13تامپسون(است

در فرکانسهاي جذبی  IRه از طیف با استفادBrˉ3وجود CetTMATBو  TBATBدر مورد 

(ν1)cm-1170و(ν3)cm-1191  با استفاده از فرکانسهاي  رامانو به کمک اسپکتروسکوپی(ν1)cm-1

145 ،(ν3)cm-1165 1997و همکاران  14ناکاموتو(ه استاثبات شد(.  

وجود  در این شرایط.)4-1شکل (تایید شد TBATBنیز ساختار کریستال  X-rayبا استفاده از -   

Br -Br -Br  با زاویهº180  نسبت به هم و با فاصلهBr -Br  در حدودº)3(533/2  به راحتی تشخیص

  .)4-1شکل(داده می شود

Mihir  .١١
١٢. Gopa
١٣. Thompson
١٤. Nakamoto  
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  )TBATB(ساختار کریستالی تترابوتیل آمونیوم تري برمید ):4-1(شکل                   

  

  

  

  ي آلیدر واکنشها ي آلیتري برمیدها آمونیم برخی کاربردهاي 1-7

از فرایندهاي بسیار مهم در شیمی آلی به شمار می  ترکیبات آروماتیکسیون انتخابی و گزینشیبروما

ها واکنشهایی براي برم دارکردن انجام گرفته است که برخی نتایج  OATBدر این راستا به کمک. رود

این . تآورده شده اس) 4-1(و) 3-1(در جدولهاي  CetTMATBو  TBATBحاصل از بکارگیري 

  .)2001و همکاران  15اوپاسانا(واکنشها در استونیتریل و دي کلرومتان انجام شده اند

  

  

١٥. Upasana



ز

  TBATBبا  ترکیبات آروماتیکبرم دارکردن ):3-1(جدول 

  ردیف  ماده اولیه  ماده اولیه: TBATB  محصول  راندمان)%(

60  

65  

60  

70  

55  

40  

68  

  برومو آنیلین -پارا

  تري برومو آنیلین -2،4،6

  تري برومو فنل -2،4،6

  برومو آنتراسن -9

  دي برومو آنتراسن -9،10

  برومو بنزن

تري برومو  -2،4،5

  ایمیدازول

1 :1  

3 :1  

3 :1  

1 :1  

2 :1  

1 :1  

3 :1  

  آنیلین

  آنیلین

  فنل

  آنتراسن

  آنتراسن

  بنزن

  ایمیدازول

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

  CetTMATBبا ترکیبات آروماتیکبرم دارکردن ):4-1(جدول 

ردی  ماده اولیه  ماده اولیه: CetTMATB  محصول  راندمان)%(

  ف

65  

70  

87  

68  

  دي برومو آنیلین - 2،4

  برومو فنل -4

  برومو آنتراسن -9

  تري برومو ایمیدازول-2،4،5

1/1 :1  

1/1 :1  

2/1 :1  

3 :1  

  آنیلین

  فنل

  آنتراسین

  ایمیدازول

1  

2  

3  

4  

  

نشان می دهند محصوالت در حضور  )4-1(و) 3- 1(ولهاي جد ارائه شده در همانگونه که نتایج-

CetTMATB  وTBATB  واکنش در ، و این در حالی است که شوند تولید می خوب نسبتاٌبا بازده

Et4Nٍ◌ٍ◌◌ٍ حضور
⁺
Brˉ3 اگرچه در حضور این واکنشگر امکان بروماسیون . رضایتبخش نیست

  .ا زمان طوالنی تر و راندمان کمتر همراه استسوبستراهاي مشابه ممکن بنظر می رسد اما واکنش عموما ب



س

 بررسی .می توان توضیح داد 16ترموگراویمتري علت این مسئله را با آزمایش پایداري گرمایی بوسیله 

در . را از دست می دهند Br2، 265و ºC267در دماي  CetTATBو  TBATBنشان داد که  ها

 TEATBاین موضوع نشان می دهد که . رخ می دهددر دمایی باالتر  TEATBحالیکه این اتفاق براي 

  .عامل برومه کننده ضعیف تري است

  

      

  

  

TEATBو  CTMATBو  TBATBترموگراویمتري ):5- 1(شکل                  

  

  

 TBATBبروماسیون حلقه آروماتیک بدون آسیب رسیدن به پیوند دوگانه اولفینی تا زمان استفاده از  -

 TBATBاز شده است که در صورت استفاده از مقادیر هم ارز مولی بیشترمشخص . دگزارش نشده بو

  .)1998و همکاران  17میهیر()6- 1شکل (برومه کرد پیوند دوگانه را نیز می توان مشابه در شرایط

.١ Thermo gravimetric(TG)
١٧. Mihir



ش

  واکنش برم دارکردن حلقه فعال بنزنی و پیوند اولفینی):6- 1(شکل 

بطوریکه تنها  ،دار نمودبصورت گزینشی برم را یوند دوگانهپ می توان CTMATBهمچنین به کمک  -

و  18میهیر()7-1شکل(بت به گروه کربونیل وارد واکنش شودنس βو  αپیوند دوگانه موجود در موقعیت 

  ).1998همکاران 

.  

O

AcO

O

AcO

Br
Br

CTMATB (1.2 eq), 67%

  

  CTMATBبروماسیون گزینشی پیوند اولفینی با):7- 1(شکل 

  

ها در فرایندهایی نظیر فعالسازي آنزیم و عملکرد آنها بعنوان حدواسط ت اهمیت سولفوکسیدبه عل -

اولین گزارش از .تحقیق در مورد این دسته از ترکیبات بطور گسترده ایی انجام می شود ، در سنتز آلی

  .)1962و همکاران 20لئونارد(منتشر شد 1865در سال 19بوسیله مارکر ها سنتز سولفوکسید

ادامه روشهاي گوناگونی براي تبدیل سولفید به سولفوکسید ارائه شد که متاسفانه بیشتر این روشها در 

نشان داده شدکهدر سالهاي اخیر .خطرناك و سمی استوار هستند يبرمبناي استفاده از واکنشگرها

١٨. Mihir
١٩. Maercker
٢٠.Leonard

O

OHMeO

OMe

OBn

O

OHMeO

OMe

OBn

Br

OBn

Br

Br

O

OH

OMe

MeO

Br

TBATB (1 eq)

0-5 0C, 5 min., 70%

TBATB (3 eq)

r.t., 135 min., 55%



ص

ي سولفیدها به سولفوکسیدها شیاباعث اکس H2O2در حضور) VBrPO(وانادیم برومو پراکسیدها 

شناخته شده  شیاتشکیل شده در محیط واکنش مسئول اکس Brˉ3در این روش. متناظر می شوند

 21گپا()8- 1شکل (این موضوع را تایید می کند CTMATBنتایج مثبت به دست آمده از واکنش . است

  .)2003و همکاران 

  

S
R R'

S
R R'

O
CTMATB

R = R' = alkyl, aryl

MeCN / H2O , r.t.

  

  CTMATBاستفاده از با تبدیل سولفید به سولفوکسید):8- 1(شکل 

  

محافظت و محافظت زدایی گروههاي عاملی الکلی اهمیت فراوانی در سنتز ترکیبات آلی دارد، به  -

از جمله روشهایی  .گونه ایی که بطور دائم در سنتز مولکولهاي فعال بیولوژیکی مورد توجه قرار می گیرد

گروه هیدروکسیل در الکلها به سایلیل و تتراگیرند تبدیل که براي این منظور مورد استفاده قرار می

این واکنش ها عالوه بر عوامل محافظت کننده نیاز به حضور . هیدرو پیرانیل اترهاي مربوطه است

  .کاتالیزورهایی دارند که بتوانند سرعت واکنش را بطور قابل مالحظه ایی افزایش دهند

-pyran)DHP(3,4-dihydroالکلها به کمک  از یک روش مناسب و موثر براي محافظت کردن-

2H-  استفاده ازTBATB بررسی ها نشان . دماي اتاق است بعنوان کاتالیزور در دي کلرومتان تحت

  .)2001و همکاران  22ساراال()9-1شکل (این اتفاق رخ نمی دهد TBATBمی دهد که در غیاب 

  

O ORO
ROH + + Bu4N

+Br-TBATB, CH2Cl2, r.t.

  

  TBATBدر حضور  DHPت الکلها با محافظ):9- 1(شکل 

اترها  THPدر حاللی مانند متانول یا اتانول استفاده شود می توان از  TBATBهنگامیکه از  -

و همکاران  23ساراال(ارائه شده است) 5-1(محافظت زدایی نمود که برخی از نتایج بدست آمده در جدول 

2001(.  

٢١.Gopa
٢٢.Sarala



ض

ORO
TBAB

TBATB, CH3OH
ROH +r.t.

  

  در حالل متانول TBATBاترها با  THPاز محافظت زدایی):10- 1(شکل 

  

  TBATBدر حضور DHPمحافظت و محافظت زدایی الکلها با ):5-1(جدول 

  ماده اولیه  محافظت  محافظت زدایی

  زمان )(h  (%)راندمان  زمان )(h  (%)راندمان

95  66/0  88  

75/0  

  

CH2CH2OH

  

95  16/0  85  00/1  

CH2OH

  

95  5/0  79  00/2  

CH2OH
NO2

  

95  5/0  85  
00/1  

  

CH2OH
Cl

Cl  

92  08/0  74  00/1  

OH

  

  

و ) 1996و همکاران  24ویانو(I2نند گزارشهایی وجود دارند که براساس آنها از انواع هالوژنها ما -

براي محافظت  )1999و همکاران  25کارتا(I-Clو I-Brمانند  متشکل از هالوژنها همچنین ترکیبات

                                                                                                                                             
٢٣.Sarala
٢٤. Viano

  Kratha.٢٥



ط

اعتقاد براین است که در این . استفاده شده است) TBDMS(ها اتر زدایی تترابوتیل دي متیل سایلیل

و همکاران  26کاجی گاشی(افظت زدایی استموارد هالو اسید تولید شده در محیط واکنش مسئول مح

1987(.  

نشان داد که این ترکیب در کنار  TBATBاز آنجائیکه مطالعه ترکیب بنزیل آمونیوم تري برمید 

نیز بعنوان یک عامل براي محافظت زدایی از  TBATBتولید می نماید، از  HBrمتانول بعنوان حالل، 

  .)2000و همکاران  27رانگام()11-1شکل(سایلیل اترها استفاده شد

OP

R

OH

R
(n-Bu)4N+Br3

-(0.1eq)

MeOH

R= H, alkyl, aryl
P= TBDMS, TBDPS, DMT  

  در حالل متانول TBATBمحافظت زدایی از سایلیل اترها با ):11- 1(شکل 

بررسی اثر حاللهاي مختلف در این واکنش نشان داد هر چه میزان قطبیت حالل بیشتر شود شرایط  -

  .ل مناسب ترین حالل به شمار می رودبراي سایلیل زدایی مناسب تر است و در این میان متانو

  )TBDMS(ترشري بوتیل دي متیل سایلیل اترها وابستگی حالل در محافظت زدایی):6-1(جدول 

OTBDMS OHn n
TBATB (0.1 eq)

solvent  

  ردیف  حالل  (h)زمان  )%(راندمان

99  4/0  MeOH  1

99  8/1  MeOH/H2O  2

93  8/1  EtOH  3

98  0/10  i-PrOH  4

95  00/3  CH3CN  5

0  24  Ph-CH36

براي محافظت .یکی از گروههایی که محافظت از آنها مورد توجه بسیار قرار دارد گروه کربونیل است-

یکی از راههاي محافظت گروه کربونیل در برابر عوامل .از این گروه راههاي متنوعی گزارش شده است

اتان دي تیول -1،2ط اسیدي و بازي استفاده از کاهش دهنده هیدریدي، حمالت نوکلئوفیلی و انواع شرای

٢٦. Kajigaeshi
٢٧. Rangam



ظ

 S-Oاستالها و  O-Oتشکیل البته از )12-1شکل (می باشد TBATBدر حضور مقادیر کاتالیتیکی از 

  .)2004و همکاران  28ساراال(استالها نیز می توان براي محافظت گروه کربونیل استفاده نمود

.  

O
R2

R1 HS
SH

S

SR2

R1
THF

+ n
nTBATB (0.02 eq)

  

  TBATBمحافظت کربونیل با اتان دي تیول در حضور ):12- 1(شکل 

  

استالها مقاومت بیشتري از خود نشان می دهند که این  S-S،ذکر شدهدسته ترکیب در میان سه 

استالها می توان به عنوان  S-Sاز با این حال. موضوع باعث دشواري محافظت زدایی آنها می شود

یل به هیدروکربنهاي موردنظر به کمک فرایند کاهش حدواسطهایی براي تبدیل عوامل کربون

)desulfurisation (استفاده کرد.  

در این واکنشها کامال مشخص نیست اما به نظر می آید که با دي تیولها TBATBنقش ترکیب  -

و پروتونه کردن  HBrو با تولید  )1987و همکاران  29کاجی گاشی(همانند الکلها وارد واکنش شده

به عنوان مثال در یک واکنش کنترل . ونیل باعث افزایش فعالیت آن در واکنش می شونداکسیژن کرب

به ) HBr)eq02/0اتان دي تیول در حضور مقدار کاتالیتیکی از  -1،2شده واکنش میان بنزآلدهید و

اتان دي تیول با بازده بسیار خوبی  - 1،2بررسی شد که طی آن محصول بنزآلدهید  TBATBجاي 

  .)2004ساراال و همکاران (بدست آمد

از این روش  اختالف در واکنش بین آلدهیدها و کتونها با اتان دي تیول نشان می دهد که می توان -

  :)2004ساراال و همکاران (دنوان یک واکنش گزینشی استفاده کربع

  

H

O

CH3

O

CH3

O

S

S

HS
SH

n

+

n ( 1eq)

TBATB (0.02 eq)

n = 1 91% 100%
n= 2 87% 100%

+

  

      ٢٨.Sarala
٢٩. Kajigaeshi
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Abstract
   In this study oxidation of alcohols and oxidative deprotection of trimethyl silyl, tetrahydropyranyl and methoxy 

methylethers to their corresponding carbonyl compounds is investigated by using BTPTB.
BTPTB (2 mmol)

R1R2CHOH R
1
R

2
COMeOH : H2O (1.5 : 0.5), reflux

        

BTPTB (2 mmol)
R1R2CHOTHP R1R2CO

MeOH : H2O(1.5 : 0.5) , reflux

BTPTB (2 mmol)
R1R2CO

MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux
R1R2CHOMOM

  

BTPTB (2 mmol)
R1R2CO

MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux
R1R2CHOTMS

In addition, tetrahydropyralation and methoxymethylation of different types of alcohols with DHP and MOM were 
carried out in the presence of BTPTB in good to high yields. 

BTPTB (0.1 mmol)
R

1
R

2
CHOH

CHCl3, reflux

R
1
R

2
CHOMOMFDMA(3 mmol)

      

BTPTB (3.3 × 10-3 mmol)
R1R2CHOH

CHCl3, r.t.

R1R2CHOTHP
DHP (1.4 mmol)

Trimethyl silylation of a variety of alcohols has also been performed by using HMDS in the presence of BTPTB under
reflux conditions. Trimethylsilyl ethers were also deprotected to parent alcohols in the presence of BTPTB at room 

temperature.

                               

BTPTB (0.005mmol)
R

1
R

2
CHOH

CHCl3, reflux

R
1
R

2
CHOTMS

HMDS(2 mmol)

                              

BTPTB (0.025mmol)
R1R2CHOH

MeOH, r.t.
R1R2CHOTMS

Benzylic and  primary, secondary and tertiary aliphatic alcohols were efficiently converted to thir corresponding esters 
with acetic anhydride in the presence of BTPTB.

                               

BTPTB (0.05mmol)
R1R2CHOH

CHCl3, reflux

R1R2CHOAc
Ac2O (2 mmol)

BTPTB was also used as an efficient reagent for the oxidation of sulfides to their corresponding sulfoxides in refluxing 
mixture of CH3CN and H2O. 

    
S

O

R2R
1

S R2R
1 BTPTB (2 mmol)

MeCN : H2O ( 2 : 1 ), reflux

Oximes and semicarbazones were converted to their corresponding carbonyl compounds by using BtPTB in refluxing 
mixture of MeOH and H2O.

R1R2C=N-Y R1R2C=O
BTPTB (2 mmol)

MeOH : H2O ( 1.5 : 0.5 ), reflux

Y = OH, NNHCONH2

R1, R2= Aryl, Alkyl
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