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Konfomiasjonsstudier av store ringer.

Johannes Dale

K.jemisk Institutt, Universitetet i Oslo

Med kunnskap om konformasjonelle preferanser i de struktur-ele-

raenter som organiske molekyler er sammensatt av, er det mulig å utlede

de mulige spenningsfrie konformasjoner for cykliske molekyler. Dette

antall er selv for store ringer forbausende lavt i forhold t i l det h#ye

antall mulige spenningsfrie konformasjoner for kjede-molekyler, For

cykloalkaner er en spenningsfri ring-konformasjon ekvivalent med en

lukket sti på diamant-gitteret.

Når multippel-bindinger ellrr polare grupper er t i ls tede, blir s i -

tuasjonen modifisert ved de geometriske forandringer og ved attraktive

eller repulsive krefter mellom gruppene. Videre gir bare visse ring-

posisjoner rom nok t i l to substituenter, f.eks. gem-dimethyl.

For å pr0ve disse idéer er en rekke modell-molekyler b l i t t synte-

t iser t og deres konformasjonelle forhold underset ved flere fysikalske

metoder.



OORGANISK VÄTSKEEXTRAKTION INOM FORSKNING OCH TEKNIK

Jan Rydberg

Institutionen för kärnkemi, Chalmers tekniska högskola, 402 20 Göteborg

Vid oorganisk vätskeextraktion utgöres de två vätskefaserna av vatten och
etti. organiskt lösningsmedel, och det lösta ämnet av en oorganisk ion
eller förening. Forskningen tar sikte på att förklara det oorganiska ämnets
löslighet i det organiska lösningsmedlet, och fördelningsfaktorns (defini-
erad D=konc. av ämnet i organ fasen/konc. av ämnet i vattenfasen) bero-
ende av olika faktorer såsom pH, temp. etc. Metoden nyttjas i laboratori-
et (analytiskt., preparativt, etc.) och industrieiii för rening och skiijning
av a lika ämnen.

Vätskefasernas olika egenskaper gör det nödvändigt att det oorganiska äm-
net binds i ett neutralt komplex innehållande organofila grupper för att
det skall bli läsligt i den organiska fasen. Man skiljer härvid mellan olika
reaktionstyper: komplexbildning, adduktbildning, jonparbildning, etc. En
annan indelning baseras på reagenstypen: kelatbildare, fosforreagens, ami-
ner, etc. Reaktionerna, som leder t i l l "slutkomplexet" i organfasen, äger
antingen rum heterogent vid fasgränsen vatten/organfas, eller homogent i
vattenfasen, varefter slutkomplexet transporteras över fasgränsen. De olika
reaktionstyperna har stort inflytande på valet av industriel! extraktions-
apparatur.

Exakta fördelningskonstanter (enl. Nernst) med motsvarande termodynamiska
storheter samt extraktionskinetik är nödvändig information för teoretisk för-
klaring av vätskeextraktionen. I avsaknad härav ges fenomenet en halvem-
pirisk förklaring baserad på löslighetsparametrar. Genom introduktionen av en
ny teknik, kallad AKUFVE, väntas dock det experimentella underlaget av-
sevärt förbättras, ledande ti i i ökad förståelse för reaktionerna såväl i orgar-
fasen som i vattenfasen,

Vätskeextrakrionsmetoden nyttjas inom ett stort anta! oorganiskt-kemiska och
processmetallurgiska industrier. De största är uran- och kopparutvinning, och
fosforsyraframstälining, men produktionen omfattar ytterligare ett 30-tal andra
ämnen. Utvecklingen väntas gå snabbt mot flera ämnen och ökad industriell
tillämpning, b l .a . genom metodens miljövänlighet, ofta i slutna processer utan
vatten eller gasformigt avfall. I Skandinavien finns ett flertal anläggningar i
drift och under planering.



Växternas proteolytiska inhibitorer - vad och varför?

Tor-Magnus Enari

hiotekniska laboratoriet, Statens tekniska forskningsanstalt,

Helsingfors

Naturliga inhibitorer for prateolytiska enzymer finns i

många växters frön [t.ex. baljväxter och säd). Även rotknö-

larna hos potatis och batat innehåller proteolytiska inhi-

bitorer. Däremot förekommer inga inhibitorer i blad, rötter

eller fruktgr.

Inhibitnrerna är proteiner av liten molekylstorlek som

bildar inaktiva komplex med proteolytiska enzymer. Proteo-

lytiska enzymer, vilka inhiberas av dem är bl.a. trypsin,

chymotrypsin och vissa mikrobers alkaliska proteaser. Pepsin

samt mikrobernas neutrala och sura proteaser inhiberas icke.

Bäst känd är soija-bönans trypsininhibitor. Detta pro-

tein har en molekylvikt på 21 500 och bildar komplex med

trypsin i förhållandet 1:1.

Korn, som vi undersökt, innehåller inhibitorer av tre

olika slag: trypsininhibitorer, inhibitorer för chymotrypsin

och mikrobproteaser samt inhibitorer för kornets egna enzy-

mer. Halten av inhibitorer hörande till de två förstnämnda

grupperna är relativt hög, vardera ca 5 % av kornets vatten-

lösliga protein-er. De förekommer i fröets alla delar och

i det groende kornets blad- och rotgrGddar, Inhibitorer

för kornets egna proteaser finns bara i det vilande fröet,

speciellt i embryot, och de försvinner strax i början av

groningsperioden.

Den sistnämnda inhibitorgPuppens funktion är uppenbar:

de förhindrar autolys i kornel; under viloperioden. De öv-

riga inhibitorernas funktion kan vara att skydda fröet mot

angrepp av mikroorganismer eller mot matsmältningsenzymer

i de djurs tarmkanal, vilka sprider fröet i naturen. En an-

nan möjlighet är att inhitorer-na är reservproteiner, vilka

"händelsevis" kan bilda komplex med de proteolytiska enzy-

merna.
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IMOUSTRIELT FREMSTILLEDE ENZYMER OG PERES ANVENDELSE

INDEN FOR TEKNIK OG VIDENSKAB.

Ml. Hilmer Nielsen, NOVO INDUSTRI A/S, K0benhavn N.

Enzymers evne til specifikt at katalysere en rakke kemiske

reaktioner har vaeret udnyttet af mennesket siden förhisto-

risk tid. Allerede i den graeske oldtid benyttede man t0rre-

de fåremaver, der indeholder enzymet rennin, til fremstil-

ling af ost, og almindelig kendt er anvendelsen af malt til

frems tilling af 01 og andre alkoholiske drikke. De metoder,

man på empirisk basis havde udviklet for at udnytte f.eks.

maltens enzymsystem, til omdannelse af stivelse til forger-

bare ikulfrydrater, havde allerede f0r den möderne videndkabs

gennembrud opnået en h0j grad af fuldkommenhed. Den nye vi-

den om enzymernes kemiske egenskaber og deres opbygning

medf0irte derfor i f0rste omgång kun en forfinelse af de in-

dustriell© metoder, der var udviklet gennem århundreder.

F0rst efter at den möderne industrielle fremstilling af en-

zymer er slået igennem efter den anden verdenskrig, er der

sket en kraftig udvikling, hvor traditionelle enzymholdige

råstoffer helt eller delvist erstattes af enzymer, frem-

stillet ved gaering af mikroorganismer. Typiske eksempler

på denne udvikling er bryggeri- og branderiindustrien, soi>

vil blive n«rmere omtalt.

Inden for medicinen har kendskabet til de enzymsystemer,

der er involveret i f.eks. ford0jelsen og det intermediate

stofskifte, haft stor betydning for förståelsen af en rak-

ke sygdommes etiologi, men den direkte anvendelse af indu-

strielt fremstillede enzymer har vasret ringe. En udvikling

på dette felt er dog i gang, og i de kommende år vil man

utvivlsomt se, at flere og flere af enzymerne finder anven-

delse i den humane terapi. Asparaginase, fremstillet ved

gaering af mikroorganismer, anvendes i dag til behandling

af visse leukaaniformer, og på taerskelen til generel klinisk

anvendelse står plasmin og plasminaktivatorer til behand-

ling ai thromboemboliske sygdomme. Et af disse terapeutika,

plasmin, fremstillet af blod, vil blive naarmere diskuteret.



tsLEKTROLYSE VED KONTROLLERET POTENTIAL AF

OROAN'ISKB FÖRBINDELSER

Henning Lund

Kemisk Institut, Aarhus (miversitet,
8000 An rims C, Danmark

Auvendelsc af elektronen som reagens har en raekke för-

de! c, der virker til gunst for elektrokemiske reaktioner,

nar et valp; mellem disse og reaktioner t ilve j ebragt med ke-

iii i sk i- reagenser skal gores, bl.a.

1) Elektronen er et billigt reagens.

2) ELektronens aktivitet kan regule-
res trinlost i riden for visse graen-
ser ved h;j;elp af elektrodepotenti-
al et .

3) Elektrokemi sku processer er i prin-
•ippeC lotto at automatisere.

•'() ELektrokemiske processer efterlader
ikkc 1 1'iik t i onsproduk ler fra reagen-
s<-l-, der kon besvwrliggore isolerin-
gen al' du t unskede produkt eller
sknbe e!; f o ru rf -ning sp rubi em .

Medc?ns elckti'ulyse a!" organiskt- förbindelser tidlige-

re v;, i- jiogt-L af en kunst at udfore, er der i den seneste

snes .ti1 ved anvondelse af on r;ckke elekt roanalytiske meto-

dei- skällt et grundlag for va Ig af optimale reaktionsbetin-

('. < • 1 .-; e f .

F,n r.r-kke reaktioner kan ofte med fordel udfores elek-

i ruI yl i sk, f.ekri. :

Kob lingh-reak t i on er
Rings 1 utninger
Spa 1 t ni tigs rea k L Loner
riulist i tilt inner

AdcJ it Loris- og elim i nationsreaktioner
leiv_'ror i ny af reagenser.



DIFPU3J0N I MHTALLOKiJYDER

Per-Kofstad

Sentralinstitutt for industriell forskning

Blindern, Oslo }

Diffusjon i fäste stoffer er hastighetsbesternmende for mange prosesser

ved hgsye temperaturer så som sintring, korrosjon, reaksjoner i fast

fase, fasetransformasjoner, siging, etc., og studier av diffusjon inn-

tar en sentral plass innen fasts stoffers kjemi.

Paststoffdiffusjon finner sted på grunn av tilstedevserelsen av defekter

og feil i stoffenes struktur. Punktdefekter (vakanser, interstitielle

atomer) er ansvarlig for gitterdiffusjon; transport av krystallenes kom-

ponenter finner også sted längs linje- og overflatedefekter som disloka-

sjoner, korngrenser, indre og ytre overflater.

Por uorganiske förbindelser har en i dag relativt best förståelse av

diffusjonsmekanismer i forskjellige halcgenider, og til tross for den

större praktiske betydning, er kjennskapet til diffusjonsforhold i oksyder

mangelfull. Dette skyldes större eksperimentelle vanskeligheter i studier

av diffusjon i oksyder, problemer med å fremstille tilstrekkelig godt

karakteriserte oksydpr0ver med hensyn til forurensningsnivå og mikrostruk-

tur, kompliserte ikke-stpkiometriske forhold og defektstrukturer i mange

oksyder, etc.

Disse forhold er behandlet generelt for oksyder og er spesielt belyst

ved en mer detaljert gjennomgåelse av tilgjengelige data for CoO or FeO.

Begge oksydene er ikke-st0kiometriske og har underskudd av metall.

CoO representerer et av de best under-s0kte oksyder, og PeO er av stor

interesse som et eksempel på et oksyd med stor grad av ikke-st0kiometri

og med tilsvarende h0ye konsentrasjoner av punktdefekter.
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Semliki Forest virus som membranmodell

o.Kenkonen, L.Kääriäinen och K.Simons

Biokemiska institutionen vid Helsingfors

universitet

Ollens membraner är uppbyggda av proteiner, lipider och

kolhydrater. På grund av byggstenarnas komplexitet är

dessa strukturer synnerligen svåra att studera. Vi har

valt en enklare membran: Semliki Porest virus (SPV) till

var modell. Detta virus består av en nukleoproteinkärna

som bildas i värdcellens cytoplasma. Elektronmikroskopi

visar att denna kärna tar sig ut ur cellen genom dess

plasmamembran v«rvid viruset får sin egen membran och blir

infektiöst. Membranen isoleras från renat virus med

detergentbehandling och gradientcentrifugering. Proteinerna

i denna membran består av ett enda glykoprotein (molekyl-

vikt 50 OOO) som syntetiseras under* virusinfektionen. Detta

protein förekommer i 500 exemplar i en virusmembran. Värd-

ceIlens plasmamembran återigen är mycket komplicerad och

innehåller mera än 15 olika proteiner.

I.Lpidfina i virusmembranen består huvudsakligen av

kolesterol, fosfatidyl kolin, - etanolamin, - serin,sfingo-

myclin och sialolaktosylceramid. Det molära förhållandet

mellan kolesterol och fosfolipid är 1. I varje SFV membran

finns ungefär 10 000 kolesterol-fosfolipidpar. Fosfolipid-

klasscrna karakteriseras av en specifik sammansättning av

li.'ttsyror, som är densamma i SFV och i värdcellens plasma-

immbian. V i rus ! ipiderna syntetiseras i cellen både före

och under infektionen. Virusmembranen påminner till sin

I ip idkntnposition om värdcellens plasmamembran men skiljer

HI g Iran dot r-ndoplasmatiska retiklet. Lipidmängden i

en viruspartikel torde rymmas i en bi layer typ av membran-

struktur pa vars yta glykoproteinerna flyter omkring.
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Minnesspårets kemi - försök och fantasi

Holger^Hydin __...__-_-_- - __--- - --r-r—.

Göteborgs Universitet, Histologiska Institutionen, "+00 33 Göteborg 33

Det strukturella och molekylära substratet för informationsupplagring i

hjärnan kan vara lokaliserat såväl till nervceller och deras kontakt-

organ, synapserna, som till neuroglian, den andra typen av hjärnceller.

Diskussionen vill belysa de olika aspekter på problemet, som för närva-

rande bearbetas i många laboratorier. De olika faserna under inlärning

har studerats genom blockering av RNA och proteinsyntes i hjärnan. Slut-

satsen är att informationsupplagring är beroende på proteinsyntes under

inlärningen. Denna proteinsyntes har direkt studerats i analyser av to-

talprotein och även i s,k. hjärnspecifika proteiner. En differentiering

och ökad syntes av protein i hjärnceller under inlärning fortskrider en-

ligt ett visst tidsschema med början inom det s.k. limfaiska systemet

och hippocampus, en utvecklingsmässigt aett gammal del av hjärnan. Vi

har observerat (Hydén och Lange, 1970) att ett av dessa proteiner i

nervceller undergår konformationsforandring som funktion av träning och

ökning av Ca i nervcellerna (Haljamäe och Lange, 1971). En modell för

upplagringsmekanism av information diskuteras.
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SympoUw 1: AVVWJTBTSKROUATOGRAH
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Matriser för biospecifik adsorption

Jerker Porath

Biokemiska institutionen, Uppsala Universitet

Det är ett nödvändigt krav att polymerer för framställning av adsorp-

tionsmedel för "affinitetskromatografi" och for "olösliga enzymer" \

uppfyller vissa villkor. Dessa villkor kommer att diskuteras och be- '

lysas för cellulosa, Sephadex, Biogel m fl. Särskilt kommer agar

och agaros att behandlas och en ny tvärbunden agargel kommer att

presenteras.
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Matrisbundna Multi-Enzym-System samt Coenzymer.

Klaus Mosbach, Per-Olof Larsson och Bo Mattiasson

Kemicentrum, Avdelning för Biokemi, Lunds Universitet,
i

Box 740, 220 07 Lund 7, Sweden

Kinetilcen av e t t matris-bundet tre-enzym-system har stude-

rats och jämförts med ett analogt system bestående av samma

tre enzymer i f r i lösning. Som matris har använts Sephadex

G-50 på vilken enzymerna bundits med hjälp av BrCN-metoden

(1). De tre enzymerna:

"P-galaktosidas—hexokinas—glykos-6-£osf atdehydrogenas, "

katalyserar t re lconsekutiva reaktioner. Det har därvid fram-

kommit att effektiviteten i den kopplade reaktionen av det

matris-bundna tre-enzym-systemet är avsevärt högre före

steady-state än för motsvarande lösliga system (2). Syste-

met har valts som modell för det stora f ler talet metaboliska

processer där produkten från en enzymreaktion tjänar som sub—

stråt för nästa enzym etc. och som anses äga rum på membraner

eller andra cellstrukturer uppvisande högt organiserad kom—

partmentering (3).

Til l en Sepharos matris har bundits pyridin nukleotiden NAD(H) .

Den erhållna preparationen visar viss bibehållen "coenzymatisk

funktion" och kan anses vara användbar för biospecifik absorp-

tion av t .ex. NAD-beroende dehydrogenaser (4).

(1). R. Axen, J . Porath and S. Ernback, Nature, 214 (1967) 1302.

(2). B. Mattiasson and K. Mosbach, Biochim. Biophys. Acta,

under tryckning.

(3). K. Mosbach, Sci. Am., (March 1971).

(4). P.O. Larsson and K. Mosbach, Biotech. Bioeng., under

tryckning.
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Rensing og karakterisering av blodtypesubstans A

Tore Kristiansen

Biokemiska institutionen, Uppsala Universitet

Blodtypesubstans A fra human ovariecyste er isolert ved biospesi-

fikk adsorpsjon på en söyle av anti-A-spesifikt fytohemagglutinin fra

Vicia cracca, koblet til Sepharose 2 B med CNBr.

Ved belastning av söylen til ulike metningsgrader kan fraksjoner

med varierende serologisk aktivitet isoleres.

Det viser seg som ventet at heksosamininnholdet öker med fraksjo-

nenes stigende seroiogiske aktivitet. Samtidig öker andelene av se-

rin, treonin og prolin i fraksjonenes peptiddel. Det er alment god-

tatt at seryl- og treonylrestene utgjör for g rening spunktene mellom

polypeptidkjeden og karbohydratkjedene i ABO-systemets blodtype-

substanser.

Den foreiiggende undersökelse viser at forgreningspunktenes frek-

vens i en gitt blodtypesubstans varierer i samme individ. Dette kan

tyde på at peptiddelen i hvert enkelt molekyl kan bygges opp ved for-

skjellige kombinas joner av mindre kjeder med innbyrdes ulik amino-

syresammensetning.
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Rening av L-esparaginas med biospecifik adsorption och desorptdon

Monica Einarsson

Biokemiska Institutionen* Box 531, 751 21 Uppsala

Effekten av L-asparaginas vid behandling av vissa leukemiformer är

nu välkänd. Enzymet har också visat sig ha immunosuppressiva egen-

skaper.

I syfte att rena asparaginas från E. coli med en specifik metod kopp-

lades först D-Asp(iMH2)i vilket inhiberar L-asparaginas, till agaros

med CNBr-metoden. Trots högt kopplingsutbyte bands inget enzym

till adsorbentet, troligen på grund av steriska hinder orsakade av

inhibitorns ringa längd. En s k "spacer" i form av en linjär diamin

insköts därför mellan matris och ligand. Genom att öka kolkedjans

längd från C»:4 (putrescin) till C«6 (hexametylendiamin) kunde adsor-

bentet göras effektivare. Försök med C»12 (dodecametylendiamin)

var negativa på grund av föreningens låga löslighet. Kapaciteten för

asparaginas EC-1 från E. coli är trots spacern mycket låg, delvis

därför att affiniteten mellan enzym och inhibitor är låg och troligen

dessutom därför att ligandtätheten är låg. En tillräcklig viktmängd

enzym för bestämning av spec aktivitet har därför ännu ej erhållits.

Elektrofores och isoelektrisk fokusering i polyakrylamidgel av det

med D-Asp(NH2) desorberade materialet ger uppdelning i flera zo-

ner, men en betydlig rening har uppnåtts. Om zonerna består av

isoenzymer av asparaginas eller av andra enzymer med affinitet

för D-Asp(NH2) är ännu obekant.

Försök med nya kopplingsmetoder har gjorts. Aktivering av kolhyd-

ratmatriser sker med bifunktionella glycidyletrar, varpå direkt

koppling av D-Asp(NH2) kan ske. På detta sätt kan långa spacer-

molekyler utnyttjas, varigenom enzymets affinitet för liganden

ökar.

Lyckade försök att använda adsorbentet för rening av asparaginas

från en annan bakterie har gjorts vid Biokjemisk Institutt, Univer-

sitetet i Bergen.
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Fraktionering av glykoproteiner och kolhydrater med matrisbundet

concanavalin A

Käre Aspberg

Biokemiska institutionen» Box 531, 751 21 Uppsala

Concanavalin A, fythemagglutininet i frön av ärtväxten "jack bean"

(Canavalia ensiformis), bildar komplex med flera monosackarider.

Starkaste komplexen bildas med mannos, fruktos, glukos och N-ace-

tylglukosamin. Proteinet har också affinitet för större molekyler

som glykoproteiner och polysackarider där dessa sockerarter ingår

som icke reducerande ändgrupp.

Concanavalin A bands till Sepharose 2B med bromcyanmetoden. Pro-

dukten innehöll ca 6 rag protein per ml sedimenterad gel. Genom

kromatografi pä detta adsorbens kunde humanserum, fraktioneras i

eu fraktion som passerade pelaren'oretarderad och en fraktion som

adsorberades och som kunde desorberas med metyl oC-D-mannopy-

ranosid eller giukos men ej med galaktos. Den oretarderade fraktio-

nen innehöll albumin och Jf-globulin som huvudkomponenter medan

det adsorberade materialet innehöll oC- och ^-globuliner som hu-

vudkomponenter. Kvoten mellan kolhydrat (med fenol-svavelsyra-

metoden) och A7g0 var ca 8 gånger högre i det adsorberade än i det

oretarderade materialet. Humanserums glykoproteiner grovfraktio-

nerades alltså i "Jf-globulin och övriga glykoproteiner.

Med detta adsorbens har också polysackariderna i stärkelsekorn

separerats partiellt i amylos och amylopektin, av vilka den senare

adsorberas starkare.

En blandning av galaktos, mannos och metyl °£-D-mannopyranosid

kunde separeras genom kromatografi på en 100 cm lång kolonn av

samma matrisbundna concanavalin A,
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AFFINITETSKROMATOGRAFI AV LIPOPROTEIN LIPAS FRÄN KOMJÖLK

T. Egelrud, T. Olivecrona, P-H Iverius och U. Lindahl

Kemiska Institutionen, avdelningen för Medicinsk Kemi,

Umeå universitet och Medicinsk-Kemiska Institutionen,

Uppsala universitet

Lipoprotein lipas (LPL, EC 3, 15 1, 3) spjälkar plasma

lipoproteintriglycerider. Det tros ha ett nära funktionellt

samband med heparin eller någon annan heparin-liknande

glykosammoglykan. Hittills saknas dock direkta bevis för

ett sådant samband.

Vi har kunnat visa att LPL från komjölk binds reversibelt

till en agarosgel med kovalent bundet heparin. Vid relativt

höga jonstyrkor binds få proteiner förutom LPL. Detta gör

att man på detta sätt kan rena LPL från komjölk 2.500 ggr.

Det renade enzymet kräver närvaro av serum för aktivitet,

stimuleras av heparin och inhiberas av höga saltkoncentra-

tioner eller av protamin. Dessa egenskaper definierar enzy-

met som lipoprotein lipas.
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Isolering av proteolytiska enzymer och enzyminhibitorer med biospe-

cifik adsorption

Lars Sundberg

Biokemiska institutionen, Uppsala Universitet

Trypsininhibitorer från olika källor har isolerats genom spec adsorp-

tion till agaros innehållande kovalent bundet trypsin.

Sojabönetrypsininhibitor kopplad till agaros har använts som adsor-

bens för trypsin och kymotrypsin.

Adsorptions- och desorptionsbetingelser vid rening av trypsin och

kymotrypsin från pancreastorrpulver har studerats. Eluering av ad-

sorberat enzym har utförts både med ospecifika metoder (pHj salt)

och med specifika (lågmolekylära inh).

En i vissa fall enkel metod att samtidigt isolera flera substanser di-

rekt från en suspension eller ett extrakt är att innesluta olika adsor-

bens i behållare med permeabla väggar. Fythemagglutinin och tryp-

sininhibitorer från Vicia cracca har samtidigt kunnat isoleras på

detta sätt.



Kovalent bindning av proteiner och andra biologiskt

aktiva substanser t i l l lösliga polysackarider med

hrjälp av bromcyan

Lennart Kågedal, Wolfgang Richter och Stig Åkerström

PHARMACIA AB, Uppsala

Reaktiva lösliga derivat av dextran och inulin kan erhållas genom

reaktion med bromcyan vid pH 10-11. Molekylvikten stiger vid reak-

tionen och vid a l l t för hög koncentration av dextran el ler vid använd-

ning av a l l t fö r stor mängd bromcyan inträder gelbildning.

Undersökningar med bindning av glycin t i l l dextran visar a t t en kopp-

lingstid på 6 h är t i l l r ä ck l ig samt at t dialys e l l e r isolering av

den reaktiva produkten kraft igt nedsätter dess förmåga a t t binda

glycin. Ett glycininnehåll på över 2 mmol glycin per g produkt har

uppnåtts (D.S. « 0,3).

Insulin, histamin och ampicillin har bundits t i l l dextran med denna

metod. Produkternas akt ivi tet var låg i förhållande t i l l de fr ia

aktiva komponenterna. Vid sur hydrolys av histamin-dextran kunde en

stor del av aktiviteten återvinnas.

Immunogena dextranderivat har framställts genom bindning av lågmole-

kylärt dextran t i l l proteiner (bovint serum albumin, äggalbumin, hämo-

cyanin). Gelkromatografi visar a t t produkterna innehåller både fr i

dextran och dextran bunden t i l l protein. Fr i t t dextran kan elimineras

genom ul t ra f i l t re r ing . De renade produkterna innehåller 3-30 % dextran.

Dessa protein-dextraner har använts för immunisering av kaniner, får,

marsvin och råt tor , varvid det bildas olika slags antikroppar, riktade

delf? mot hela protein-dextranmolekylen, och dels enbart mot dextran-

delen. Antikropparna har påvisats dels med in vivo metodik, t . ex .

passiv systemisk och kutan anafylaxi, dels med olika in vitro gel-

diffusionsmetoder och precipitationsmetoder,

Inulin har bundits t i l l äggalbumin. Några resultat från immuniserings-

försöken föreligger dock e j .
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Strukturer för bromcvan-aktiverade polysackarider

Leif Ahrgren, Lennart Kågedal och Stig Åkerström

PHARMACIA AB, Uppsala

Metyl 4,6-O-benzyliden a-D-glucopyranosid ( I ) och metyl 2,3-O-dimetyl-

a-D-glucopyranosid ( I I ) har valts som modellföreningar för dextran

och Sephadex i avsii.u a t t utreda strukturen för de reaktiva derivat

som erhålles vid reaktionen med taromcyan under alkaliska betingelser .

D;i I reagerades med broracyan erhölls en produkt ( I I I ) , vilken på

grund av dess reaktivi tet icke kunde renas genom omkristal l isat ion

e l le r andra metoder. Huvudkomponenten i nämnda produkt har medelst

IR, MS, NMR och andra metoder f a s t s t ä l l t s t i l l metyl 4,6-0-benzyliden-

a-D-glucopyranosid 2,3-imidokarbonat (IV).

Mindre mängder av metyl 4,6-0-benzyliden-a-D-glucopyranosid 2- och 3 -

karbamat bildas också. I organiska lösningsmedel, såsom bensen och

raetylenklorid, trimerlseras IV t i l l e t t 1,3,5-tr iazinderivat .

Ett isourea-derivat har framställts genom reaktion av I I I med glycin.

II har också reagerats med bromcyan, men det reaktiva der ivatet metyl

2,3-O-dimetyl-a-D-glucopyranosid 4,6-imidokarbonat har ännu icke

karakteriserats.

På basis av ovanstående resultat och •undersökningar med polysackari-
1 2

der ' synes det rimligt a t t antaga a t t då dextran och Sephadex be-

handlas med bromcyan erhålles bl .a . 2 ,3 - e l l e r 3,4-bundna cykliska

imidokarbonater och vid de terminala D-glukosenheterna 4,6-bundna

cykliska imidokarbonater, vilka utgör de reaktiva grupperna i poly-

sackaridema. Bromcyan-aktivering av agaros, en polysackarid samman-

satt av alternerande (1—^3) bundna 0-D-galactopyranos och (I—*4)

bundna 3,6-anhydro a-L-galactopyranos res te r , antages bilda reaktiva

cykliska 4,6-imidokarbonatgrupper. I ovanstående polysackarider finns

även i mindre grad acykliska imidokarbonater, vilka sannolikt ä r

mindre reaktionsbenägna.

1. Kågedal, L. och Åkerström, S. Acta Chem. Scand. 24(1970) 1601.

2. Kagedal, L. och Åkerström, S. Acta Chem. Scand. In press.
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Symposium 2; JQUSELEKTlVk ELEKTRODER
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Elektrokemisk Termodynamik

Teorien for de jonspecifike elektroder

J0rgen Koefoed

Fysisk-Kemisk Institut, DTH 206, DK 2800 Lyngby, Danmark

En af vanskelighederne ved teorien for elektrodepotentialer er, at man,

lige meget hvad1 man g0r og antager, altid havner med et udtryk af form

som Nernst-ligningen.

Opnåelsen af et korrekt resultat giver derfor meget lidt indre kontrol

på udledningens gyldighed, og medens man i tidligere tider kunne insi-

stere på, at der skulle opereras med joner, der var til stede i analy-

tisk påviselige maaigder, så har man nu så ftfilsoinme instrumenter med så

h0j impedans, at et sådant krav nseppe kan opretholdes.

Med udgangspunkt i betragtning af de udvekslingsstränme af joner, der

på hver enkelt sted i det galvaniske kredsltfb opretholder den elektri-

ske balance, og de. foreliggende muligheder for kobling mellem elektrisk

og kemisk energi vil det blive fors0gt at give et oplag til en systema-

tisk analyse af forholdene, som kunne tankes nyttig som grundlag for

udviklingsarbejdet inden for de jonspecifike elektroders teknologi.
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Fasta elektrodmaterial - egenskaper och utvecklingsmöjligheter

Gillis Johansson

Avd. för analytisk kemi, Umeå Universitet, 90i 87 Umeå

Förutsättningen för att ett material skall kunna användas som mem-

bran i en jonselektiv elektrod är att det innehåller en jon som kan uppnå

elektrokemisk jämvikt med joner i lösningen. Dessa joner måste kunna

passera genom fasgränsen fast material/lösning så snabbt att jämvikts-

läget nås inom några sekunder. Metalljonen i föreningar av ftalocyanin-

typ byts alltför långsamt. Motsvarande utbyte synes vara snabbt för

radikaljonsalter. Den fasta fasen måste vidare innehålla en sådan mängd

joner att dess aktivitet förblir konstant trots viss urlakning.

Lösligheten a-v membranmaterialet måste vara liten för att det skall

vara möjligt att bestämma låga halter av jonen ifråga. Om lösligheten

är hög tar det längre tid innan jämvikt uppstått mellan material och lös-

ning. Metoder att minska lösligheten kommer att diskuteras.

Elektrodmaterialet måste kunna leda elektrisk ström. Ledningen kan

ske med joner såsom i glas eller med elektroner som i jonradikalsalter.

Vissa material synes ha partiell ledning med joner och partiell ined

elektroner. För att kunna söka efter bättre elektrodmaterial är det av

vikt att fastlägga den detaljerade mekanismen för laddningsöverförimg

vid fasgränsen.

Övriga viktiga egenskaper, speciellt selektiviteten, kommer att dis-

kuteras med utgångspunkt från redan använda elektrodmaterial.
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CupriionfeSlsom elektrode på selenidbasis

Torben Falch Christiansen

Radiometer A/S, Emdrupvej 72, K0benhavn NV

Cupri-cuproselenidsystemet har vist sig velegnet som

membranmateriale til en cupriionselektiv elektrode , f0lsom i pCu-

området 0 — IB. Cupri-cuproselenid er en udpraeget elektronle-

der, men har samtidig stor mobilitet af cuproionen . Cupri-cupro-

selenid h0rer som sådan til samme gruppe af ionf0lsomme materia-

ler som Ag-,S og Cu^S .

I det foreliggende arbejde er Cu Se systemet unders0gt

for Kx<2. Elektrodemembranerne er fremstillet ud fra grundstof-

ferne ved sammenp resning med påf0lgende sintring eller smeltning.

Alle elektrodemembraner er forsynet med fast inderafleder af kob-

ber. Elektrodepotentialet i en 10" M Cu -opl0sning mod SCE fal-

der med stigende x. Elektrodef0lsomheden er ringe for l<x<l, 5;y

for 1, 5<x<2 opnås Nernst-f0lsomhed for Cu -koncentrationer ned

til 10" . Optimal f0lsomhed opnås i området 1, 65<x<l, 9. Ved

lave Cu -aktiviteter 10" -10" i komplexe opl0sninger (titrering

med EDTA) opnås tilnsermet Nernst-f0lsomhed kun med membraner

fremstillet ved smeltning.

Ag og Hg virker kraftigt interfererande på eiektrode-
w 3 5 ++

membranen. Elektroden er 10 ' gange mere f0lsom for Cu end

for Pb++. I 10"1 M opl0sninger af Co++, Mn++, Ni++, Cd++, Mg++,

Ca , Ba og Sr iagttages. ingen interferens.

Kobberselenidelektroden viser i lighed med kobberelektro-

der baseret på Ag.,S-CuS interferens fra Cl" og Br" ved h0je Cu++

aktiviteter, men interferensen er långt mindre udpraeget for den her

beskrevne elektrode.

Kobberselenidelektroden har vist sig velegnet som indika-

torelektrode ved komplexometrisk titrering af såvel Cu++ som andre

divalente kationer efter C.N. Reilley4' 5 . Co++, Cd++, Ni++ og Pb++

kan således titreres med EDTA ved pH 5-7; de samme ioner samt

Ca kan titreres med EDTA ved pH 9-10.

Referencer:

1. Vesely, J., Grégr, J. , Jindra, J.: Chez. pat. ans. PV4378-69

2. Reinhold, H. et al: Z. physik. Chem. (B) 38(1938) 221-269

3. Hirata, H. et al: Anal. Chim. Acta, 51 (1970) 209

4. Reilley, C.N. og Schmid, R. W.: Anal. Chem. 30 (1958) 947

5. Ross, J. W. og Franz, M.S.: Anal. Chem. 41 (1969) 1900
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Sanunenlignende unders^gelser af tre typer

iodidion-selektive elektroder.

Kirsten Raid"

Kemisk laboratorium D, Danmarks farmaceutiske H^jskole,

Universitetsparken 2, DK-2100 K0benhavn 0.

Ved unders0gelserne har vaeret anvendt 1) liquid-
state elektroder, 2) iodid-selektroder og 3) Orion
membran-elektrode type 91-53.

Liguid-state elektroden består af en öpl^sning af iod
i et indifferent organisk opl^sningsmiddel, der ikke
er biandbart med vand. IodöpljSsriingen sugeé op i et
stykke poröst grafit, anbragt i et teflonrjir. Det er
tidligere visir, at denne elektrode fungerer som en
I2/I~-elektrode af furste orden - elektrodepotentialet
afhasnger af aktiviteten af iod i den organiske fase og
af iodid i den vandige fase.

l2Éi§lESl?IS5E2§fD fremstilles ved at applikere et me-
get tyndt lag fasldet AgI/AggS (molekylforhold 1:1) på
en overflade af grafit, daekket med teflon. Selektroden
fungerer som en anden ordens Agl-elektrode. Elektrode-
potentialet afhasnger af opltfselighedsproduktet for
sjilviodid, samt af aktiviteten af iodid i den vandige
opl0sning.

På grund af de forskellige mekanismer for de to
elektroder må man forvente forskellig selektivitet
over for fremmede anioner, forskellig redoxfjJlsomhed
og lysfglsomhed, samt forskellig potential-stabilitet
med tiden.

Ovennaevnte blev undersjigt og sammenlignet med
tilsvarende data for Orion membran-elektrode type 9f-53,

Unders^gelserne er udf^rt i samarbejde med J.Ruzicka,
Danmarks tekniske Htfjskole, Kemisk laboratorium A.



Ion selective electrodes based on ion radical salts

Michael Sharp

Department of Analytical Chemistry, University of Umeå, 901 87 Umeå

Recent results obtained with a range of anicn-radical salts of tetra«

cyanoquinodimethan (TCNQ) indicate that this class of organic materials

may provide a useful approach to the construction of solid-state cation-

selective electrodes. Such electrodes incorporating certain salts of

TCNQ as electroactive substance exhibit essentially Nernstian response

and a degree of selectivity towards a given reference ion. The activity

range of operation and the rapidity of response are determined by the

solubility of the salt in question. The selectivity is determined largely

by the relative stabilities of various TCNQ salts. These initial studies

(Anal. Chim. Acta, 54^ 13, 1971), suggested that certain structural modi-

fications would lead to improved performance with respect to operation

range and selectivity. Evaluation of a group of model compounds has
2+ 2+

substantiated this conclusion. Electrodes responsive to Pb , Cu and

(C^H^K As cations have been examined and great improvements over

TCNQ-based electrodes found. Exploratory experiments have also shown

that extension of the same principle to cation-radical salts yields anion

selective electrodes.
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Glas elektrodens ytresistans

Anders Wikby

Avd. för analytisk kemi, Umeå universitet, 901 87 Umeå

En oväntat hög ytresistans har lokaliserats till en fasövergång

mellan gellager och glaskropp. Genom att etsa bort gellagret samt

en del av glasfasen fraktionsvis och bestämma kisel och litium i

fraktionerna fastslogs att litiumhalten i gellagret är ett par tiopo-

tenser lägre än i glaskroppen, I övergången gellager-glaskropp öka-

de litiumhalten abrupt från det låga värdet i gellagret till ett värde

karakteristiskt för glaset, Ytresistansen lokaliserades till fasöver-

gången genom att uppmäta resistansen efter varje etsning.

Gellagret utbildas genom Ltt den i glasfasen elektriskt ledande

litiumjonen utbyts mot vätejoner i lösningen. Kvalitativt gäller att

hastigheten för detta jonutbyte är omvänt relaterat till ytresistansens

storlek. Under hydratiseringens begynnelsestadium, är utbytet rela-

tivt stort men avtar med tiden,. Detta inbegriper att gellagret växer

relativt snabbt i början men retarderas efter hand eller att ytresi-

stansen är försumbart liten i början, men väker allteftersom utbytes-

hastigheten minskar. Så snart ett gellager utbildats blir reaktioner i

fasgränsen mellan gellager och glaskropp hastighetsbestämmande för

jonutbytet vilket indikeras av att ytresistansen är belägen där. .-.

i. A. Wikby and G. Johansson, J. Elec.troanal. Ghem. , 23(1969)23.
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Tvåjon sr e spön sens karakteristik hos glaselektroder

Bo Karlberg

Avd. för analytisk kemi, Umeå universitet, 901 87 Umeå

För att kunna studera glaselektrodens jonbytarprocess har isopro-

panol valts som lösningsmedel enär basiska vattenlösningar attackerar

vissa glassorter varigenom störande bireaktioner uppstår.

Om vätejoner initialt finns i gellagret och natriumaktiviteten momen-

tant ökas i lösningen fås en responskurva som visar en snabb uppgång

mot ett maximum för att sedan avta mot det förutbestämda värdet» Om

däremot elektroden har så gott som fullt utbildad natriumfunktion och

vätejonaktiviteten i lösningen momentant ökas, fås en responskurva som

sakta och utan fluktuationer närmar sig sitt oändlighetsvärde. Respons-

kurvor av första slaget av de ovan beskrivna har observerats även i

vattenlösningar .

Den snabba uppgången hos transienten mot ett maximum antas bero

på att spänningsfallet över gellagret ökar till följd av uppkomna koncen-

trations olikheter i gellagrets ändzoner. Genom jonbyte utjämnas kon-

centrationsolikheterna varvid spänningsfallet över gellagret åter minskar.

Diffusion är det hastighetsbestämmande steget för jonbytet varför det är

möjligt att härleda en funktion för elektrodpotentialens tidsberoende.

Även responskurvor i Ref. 1 kan "anpassas till den teoretiskt härledda

modellen,

1. G. A. Rechnitz and G. C. Kugler, Anal. Chem. 39(1967) 1682.
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Användning av jonselektiv elektrod för bestämning av parathyroidea-
hormonets kalciumhöjande effekt.

Sten Öhman

Avd för medicinsk kemi, 901 87 Umeå

Programmet vill visa den praktiska användningen av en kalciumjon-

selektiv elektrod för att mäta den biologiska effekten av ett hormon.

Teorin för kalciumelektrodén behandlas i Durst sid Z15 ff.

Det är en fördel att mäta aktiviteten av Ca ? serum i stället för to-

talkoncentrationen, eftersom den förra är den biologiskt aktiva formen.

Mätningen sker med en genomflödeselektrod, varvid serum kan mätas

helt anaerobt(se Durst sid 220). Blod tas på råtta före och efter infusion

av PTH(parathyroideahormon). EMK avläses på en digital mV/pH-meter

plus skrivare för ev efterkontroll.

Följande teoretiska aspekter kan läggas på Ca -mätningar i serum:

1. Standard-och testlösningarna skiljer sig framförallt med avseende på

protein-innehållet. Mätningarna blir belastade med ett litet systematiskt

fel, men vid mätning av PTH-aktiviteten är dock endast kvoten mellan

Ca -aktiviteten före resp efter PTH-infusion av intresse.

2. pH hos serum påverkar kvoten CaProt/Ca (se Durst sid 237). Behand-

lingen av blod och serum måste därför ske på ett reproducerbart sätt. Obs.

att alla vanliga buffertsubstanser komplexbinder Ca mer eller mindre!

3. Vid övergång mellan standard och serum eller vice versa uppkommer i

gränsytan en EMK(liquid junction) av ungefär 1.-5 mV, som summeras till

instrumentutslaget när gränsytan finns mellan Ca-elektroden och referens-

elektroden, se figur 1. * min

Stand. Serum 1 Stand. Serum 1 Serum 2

Figur i.

Referens: Durst, R. A.(Ed): Ion-Selective Electrodes, NBS special pub-

lication 314, (1969).
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SympotJum 3 : STRÄLNINGSKEMI



Något om strålningskemins arbetsmetodik och forskningsresultat

Torbjörn Westermark, Kärnkemi, KTH, Stockholm 70

Scuriiet fiv joniserande strålnings verkningar i kemiskt hänseende be-

nämnet; strålning^kemi. En översikt över grundforskningens läge ges.

Utvecklingen mot all kortare upplösnings tider är typisk. Minst ett

tjogtal apparater i världen är kapabla att påvisa molekylfragment med

livslängd om mikrosekunder eller längre, och att väl registrera kine-

tiken. En del apparater har nått nanosekunder (10 ) och 10~ sek är

f n uppnått. Begränsningar: vätskor och vissa fasta ämnen, viss elek-

tronisk absorption (UV och Vis).

Utöver tidsupplösning söker man nu allt högre informativitet. Gränsen

i UV vidgas t i l l och nedom 200 run, nära IS börjar användas och genom

konduktometri av hög tidsupplösning påvisar mun iaadacte apecies.

Tar man t i l l knepet at t frysa in bildade produkter har man ofta den

informativa E3E-tekniken t i l l hjälp, nyligen väl beskriven av Lund

och Kinell i Kem Tid.

Två områden, vattenl--lngar och organiska vätskor, är f l i t igast stude-

rade hi t t i l lc . Le primära species, mest notabel den s k solvatiserade

elektronen, står i centrum för strålningskemin. De efterföljande pro-

dukterna är energirika och kortlivade och anknyter t i l l kända radika-

ler m m i tidsskalans senare del. En rad olika slags kemister bör

därför finna intresse i desca resultat som t ex

oorganiska kemister: Zn+, Gd+, La
2+ och en rad andra kortlivade

"udda" joner.

organiker: bestrålning a v mättade kolväten har visat laddade species

och neutrala radikaler. De senares reaktioner med varandra och med

02, 302 etc har studerats. Aromatiska system visar intressanta reak-

tioner med e"olv och radikal-joner.

biokemier har upptäckt enZymradikaler och kopplingsreaktioner med DM.

Av allmänt intre.se är vidare de nvycket komplicerade Mnetiska förlopp

-o- klanus uPP raed d a t o r . . O m r å d e t s b e r ö r i n g m e d p l a s m a k e m i n n o t e r a S f

Molekylfysikens resultat över jon-.olekylreaktioner, fotoelektronspek-

tra och elektronisk struktur är fundamentala för strålnings- och plas-
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Qverskudselektroner i vasker.

Sigurd 0. Nielsen

Kemiafdelingen, Atomenergikommissionens fors^gsanlag

Ris0, 4000 Roskilde, Danmark.

Tilsatte overskudselektroner kan höides opl0st i- laen-

gere tid i mange rene vesker (a=dle gasser, H_, alkaner, NH

m.fl.) uden at en kemisk reduktion finder sted. Disse op-

10sninger kan formeIt opfattes som indeholdende det sim-

plest mulige opl0ste, kemiske stof, nemlig elektroner. På

trods heraf varierer elektronernes egenskaber i de forskel-

lige opl0sninger kraftigt fra det ene opl0sningsmiddel til

det andet. Dette forhold hunger sammen med elektronens lil-

le masse og dens deraf udprsgede kvantemekaniske karakter.

Vi skal anskue opl^sninger af elektroner udfra et strå-

lingskemisk synspunkt og beskäftige os med overskudselek-

tronernes bevsgelighed i opl0sningerne, idet bevsgeligheden

hänger n0je sammen med de strålingskemiske ;-udbytter (G vasr-

dier) under ioniserende bestråling og med effektiviteten af

tilsatte scavengers.

Bevaägeligheden varierer fra normal ionbevasgelighed i

flydende He og NH.,, hvor elektronen befinder sig i en loka-

liseret kvantetilstand, til en mange st?5rrelsesordener

större bevaagelighed i flydende Ar, hvor elektronen befinder

sig i en quasifri tilstand. Alkanerne indtager en mellem-

stilling, og som vist af A.O. Allen og andre, er bevsegelig-

heden starkt afhaengig af alkanernes konstitution. I en

isomer rakke stiger beveegeligheden nästen tre st^rrelses-

ordener med stigende förgrening af kulstofkasden. Dette er i

modsatning til, hvad der er tilfasldet i gasfasen, hvor ter--

miske elektroner har naesten samme bevaegelighed i de isome-

re alkaner ved samme T og p.

En teori for elektrontilstande og -beveegelighed i fly-

dende alkaner vil blive omtalt. Den omfatter 1) konstruk-

tion af et pseudopotential for overskudselektronen i hver

af de flydende alkaner og 2) beregning af elektronens

spredning af dette potential.
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Radiolys av vattenlösningar av toluen

H.C. Christensen och R. Gustafsson

AB Atomenergi, Studsvik, S-611 01 Nyköping 1, Sverige

Vattenlösningar av toluen har bestrålats med 60Co y~strålning. I neutral

lösning bildas de olika kresol-isomererna med e t t t o t a l t utbyte på 0,45,

0,87 och 0,94 molekyler per 100 eV absorberad energi i respektive argon-,

N2O- och luftmättade lösningar. Dessa utbyten minskas i sur lösning

(pH 3) t i l l respektive 0,14, 0,14 och 0,52, men minskningen uppvägs av

bildningen av 1,2-difenyletan med utbyten på 0,49 och 1,60 i respektive

argon- och N20-mättade lösningar. Benzylradikaler bildas i en syrakata-

lyserad vatten-avspjälkningsreaktion från den primärt bildade hydroxy-

methylcyclchexadienylradikalen. Även fenyltolylmetaner, dimetylbifenyler

och par t ie l l t reducerade dimerer b i ldas . Utbytet av väte är lika med det

molekylära väteutbytet. Til lsats av Fe(XII)-joner t i l l sura toluenlös-

ningar ändrar produktsammansättningen, mest remarkabelt genom bildningen

av benzylalkohol och benzaldehyd.
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Kortlivade elektroner i pulsradiolyserad kristallin is

G. Nilsson och H. Ghristensen

AB Atomenergi, Studsvik, Nyköping, Sverige

P. Pagsberg och S.O. Nielsen

Danska Atomenergikomm. Försöksanläggning, Ristf, Roskilde, Danmark

Lätt och tung kristallin is har pulsradiolyserats i temperaturområdet

-5°C till -190°C med 11 MeV elektroner från en linear accelerator i Risö

och den därvid observerade transienta optiska absorptionen tillskrivs en

kortlivad elektron lokaliserad i en elektronfälla av liknande struktur

som den solvaterade elektronens. I is absorberar elektronen i samma

spektralområde som i vatten men absorptionsmaximet är något blåförskju-

tet jämfört med absorptionsmaximet i vatten och toppens halwärdesbredd

är mindre i den fasta fasen. Spektrat är ett strukturlöst brett band med

en relativt skarp absorptionskant på lågenergisidan och en svans på hög-

energisidan. Med sjunkande temperatur förskjuts maximet mot blått och

absorptionstoppens helvärdesbredd minskar. Detta är egenskaper som är

gemensamma med F centra i alkalisk is. e och e.™ . Vid -10 C är maxi-
aq NHg

met beläget vid 1.82±0.01 eV (682 nm) i lätt is och energin ökar till

ett konstant värde av 1.90 eV (653 nm) vid ungefär -130°C. Inom hela om-

rådet absorberar elektronen i tung is vid en energi, som ligger 0.04 eV

högre. Vid 0°C finns ingen diskontinuitet i energi-temperaturkurvan för

elektronens absorption i flytande och fast fas. Det radiolytiska utbytet

(G) sjunker snabbt; i H20-is.från 0.95 vid -5°C till 0.05 vid -50°C.

Livstiden ökar med sjunkande temperatur och är längre i tung än i lätt

is. Den enklaste kinetikmodell som kan anpassas till sönderfallet är en

andra ordningens reaktion, sannolikt mellan elektroner och protoner, där

protonerna hela tiden är i överskott och protonöverskottet ökar med fal-

lande temperatur. Vid -10°C är hastighetskonstanten i lätt och tung is

respektive (1.95±0.06)xl011 och (0.42±0.04)xl0U M~1s"1 och aktiverings-

energierna är 4.5±1.0 och 6.3±1.0 Kcal/mol. Reaktionen är ej diffusions-

kontrolierad.

I
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öm '.;m.Tsqaiie_effek.ter ved bestråling af serurnalbumin

med ioniserende str^ling.

i"ai O.Pedersen

Fysikaiisk-ken;iska Institutionen. Uppsala universitet,

Eox }32, 3-751 '21 Upvsala 1.

Ved bestråling af serumalbumin finder en hel räkke

reaktioner sted. I-ulsradiolyse forsög har vist, at nogie af

disse forlöber på mikrosekunder, andre på millisekunder exler

sekunder. Andre reaktioner forlöber rneget langsomt og kan under

visse forhold tage måneder.

iiiektrolytfri vandige oplösninger af monomert bovint

serumalbumin BSA blev bestrålet under forskeilige forsögsbetin-

,;eiser i ga:.ma-cellerne i Studsvik og r.isö samt i Eiso's lineäre

accelerator. Be bestrålede oplösninger lagredes i regien ved

-i 5 C, indtil de kunde analyseres. Efter optöning og koncentre-

ring fraktioneredes albuminet på Sephadex söjler, og mängderne

af monomert, dimert og polymert materiale bestämdes. Når prover

blev undersögt efter forskeilige tiders lagring (nogie dage op

t i l 20 mS.neder), viste det sig, at der under lagringstiden skete

en stadig ögiiing af det höjpolymere materiale på bekostning af

"mononeren" og de lavere poljnnerer. Iffekten var mere markerat

i fortyndede oplösninger (O.O25'.ö og 0.15f=) end i koncentrerede

( %) •

"L'fterreaktionen" kunde påskyndes ved at konoentrere

og varmebehandle de bestrålede oplösninger i 15-20 timer ved 40°G

inden gelfiltreringen. Tabsilen viser et exempel på den procentu-

eiie förde] ing meilem "monomeren" I I I , dimeren II og de mere

höjmolekuläre fraktioner la og Ib.

5/'o monomert ESA i YLJ) mättet med Argon, pH 6.±

Bestrålet 9 juli 1969 med 880 k rad. R - 179

Gel-ii l treret

9 august 1969

10 aujust 1/70

11 " "

i l januar 1971

l a

29

42

50

50

I b

17

14

11

10

I I

16

13

9
11

I I I

39
31

30

29

16 b. ved 40 C
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En studie av metylmetakrylat i y-bestrålade organiska glas vid 77°K.

Tomas Gillbro, Hitoshi Yamaoka och Seizo Okamura

Research Reactor Institute, Kyoto University, Japan

Avsikten med denna studie har varit att framställa negativa joner av

metylmetakrylat (MMA) och studera deras egenskaper. Det är väl känt

att y-bestrålning av 2-metyltetrahydrofuran (MTHF) och 3-metylpentan

(3MP) glas ger elektroner med h8g reäktivitet. MTHF och 3MP glas

innehållande '. mol-% MMA gav vid bestrålning i mörker vid 77°K ESR-

spektra karaktäristiska för MTHF och 3MP radikaler samt dessutom 3

linjer med kopplingskonstanten 10.6 gauss, vilket är i god överens-

stämmelse med teoretiska beräkningar för MMA anjonen. ESR-linjerna

blekes lätt med synligt ljus samt i 3MP även med X>630 nm.

Vid blekningen uppkommer i MTHF glaset ett nytt spektrum med A linjer

( a=22 gauss), vilket härrör från metylradikaler. Dessa avklingar i

två första ordningens reaktioner (halveringstid 1.6 resp. 10 min. )

samtidigt som antalet MTHF radikaler tillväxer med samma kinetik

tills en fördubbling uppnås. I 3MP glaset bildas ej metylradikaler

vid blekning, men antalet 3MP radikaler minskar med 30 %.

Experiment med metylakrylat ger också metylradikaler i blekt MTHF

glas. Användes däremot MMA med deutererad metylestergrupp erhålls

inga metylradikaler. Dessa försök visar att bindningen mellan syre-

och kolatomen i metoxylgruppen brytes då MMA anjonen blekes i MTHF

glas.

Optiska absorptionsmätningar vid 77°K på bestrålade MTHF och 3MP

glas innehållande 1 resp. 0.1 mol-% MMA gav ett absorptionsband vid

310- 5 nm, vilket visar samma egenskaper vid blekning som motsva-

rande ESR-spektrum.

De erhållna resultaten kan sammanfattas på följande vis ;

MTHF -

MTHFt

e~ +

MMA~.

•CH

MMA -- MTHF

—*-» MTHFt + e~

+ MTHF -

MMA

> MTHF»

> MMA~

hV > CH2=C(CH3)COO"

+ MTHF —— * C H
4 +

+ MTHFH+

" +.CH 3

MTHF-

3MP —

3Mpt

e~ +

MMA"̂

e~ +

MMA -

y >

+ 3MP

MMA -

hV ̂

3MP—•

3MP

3MPt

»•
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>

+ e
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Alkylradikaler uppkomna genom hestrålning av enkr is ta l l ina n-alkaner

Anders Lund

Forskningsrådens laboratorium, Studsvik, Fack, 611 01 Nyköping 1

Uppkomsten av fria radikaler i n-alkaner efter v~bestrål-

ning i fast fas har studerats med ESR-spektroskopi. Enkristaller

från de utvalda substanserna i serien C4 - Cjg framställdes genom

en frysteknik. Bestrålning ägde rum vid 77 K och 195 K. Spektra

togs upp för olika orientationer hos provet när det roterades

kring en axel vinkelrät mot det magnetiska fältet. Tre ömsesidigt

vinkelräta rotationsaxlar utnyttjades. Analysen av spektra vilka

innehöll flera överlagrade komponenter genomfördes med en dator-

baserad metod. Därvid samlades spektrum i en minnesenhet i ett

antal ekvidistanta fältpunkter x. och skrevs därefter ut på pappers-

remsa. Spektrum anpassades t i l l en relation

m

F ( x . ) = J a . f . ( x . )

där a. representerar bråkdelen av komponenten f.. Dessa simulerades

med givna hyperfinkopplingskonstanter, linjebredder och g-faktorer.

Med denna analys kunde radikalerna (1) CH3-CH-CH2 och (2) -CH2-CH-

CH2- identif ieras. Relativa mängden varierade och var för dekan

ai /a 2 = 1.7. Detta avviker från det väntade förhållandet om olika

C-H bindningar bröts med samma sannolikhet då a.\l&i = 1/6. En

möjlig förklaring är a t t excitationsenergin lokaliseras specifikt

innan bindningsbrott äger rum.



ESR-studier av X~bestråla<ie pulver och enkristaller av LiH,(Se0_)o

3 3 2

Ove Edlund

Forskningsrådens laboratorium, Studsvik, Fack, 611 01 Nyköping 1

I tidigare arbeten har föreningar med vätebindningar studerats med ESR-

spektroskopi. Som en fortsättning på dessa arbeten har ^-bestrålade

pulver och enkristaller av Li'H_(SeO )_ blivit studerade vid rumstempe-

ratur och till en viss grad vid 77 K. Pulverspektra har tagits upp med

Q-bandsspektrometer och består av 6 upplösta linjer, som troligen här-

rör från två par av Se,, -jonradikaler. De olika principalvärdena hos

g-tensorn beror på skillnader i den molekylära strukturen hos radika-

lerna. I vissa riktningar är det möjligt att observera en uppspaltning

på 5 G, som kan förorsakas av ett väte ingående i en vätebindning till

radikalen. Uppspaltningen är av samma storleksordning som motsvarande

uppspaltningar i andra föreningar. Enkristaller har roterats omkring

tre vinkelräta axlar och g-tensorn och hyperfinkopplingstensorn har

bestämts. Principalvärdena med riktningscosiner är sammanställda ? ta-

bell 1.

Tabell 1

Tensor Hyperfinkoppling

Princ.

' CM (fl

f W
1) "ins -a

1

I &

axlar

M

CM

o
Q)w

(II) 
_

Pr.v

Rikt

cos

Pr.v

Rikt

cos

Pr.v

Rikt

cos

° Pr.v
i-rtuJ

I

II

Rikt

cos

Pr.v

Pr.v

sxx

1.9965

-0.3399
-0.4645
0.8171

1.9967

-0.3346
0.4605

. 0.8213

1.9963

-0.3858
0.4513
0.8046

1.9962

-0.3422
-0.4676
0.8151

1.9970

1.9970

g,

2

0
0
0

2

0
-0
0

o 
o 

o 
to

2

0
0
0

2

2

W
.0230

.6616

.4998

.5588

.0233

.6629

.5049

.5526

.0308

.0739

.8542

.5146

.0306

.0591

.8550

.5153

.0230

.0230

Sz

2.

-0.
0.
0.

2.

0.
0.

-0.

1.

0.
0.
0.

1.

0.
-0.
0.

2.

1.

z

0038

6681
/304
1374

0033

6693
7293
1363

9904

9196
2580
2962

9907

9378
2245
2649

0033

9907

A
XX

-0.
0.
0.

-0.
-0.
0.

-0.
0.
0.

-0.
-0.
0.

328

2791
5659
7757

327

2814
5647
7758

341

2440
5302
8119

341

2432
5286
8132

337

337

A
yy

0.
0.

-0.

0.
0.
0.

0.
-0.
0.

0.
0.
0.

98

6320
6347
2347

99

0751
4025
3213

115

7268
0338
2423

115

8384
1676
3599

A
zz

0.
0.

-0.

0.
0.
0.

0.
0.

-0.

-0.
0.
0.

88

2229
2201
0829

90

6848
3111
4740

101

3494
8011
4193

103

0410
6117
3843



46

Hvorlangt er der, industrielle udnyttelse af strålingske-

mi_ske_ processer kommet?

W. Batsberg Pedersen

Nordiska Institutet för Färgforskning

°g

K. Singer

Kemiafdelingen, AEK Ris0

I modn.rtning til anvendelsen af ioniserende stråling

•II -torili::jt lo;, af medicinske utensilier samt til pasteu-

rLbering af fouevarer, som begge ir kommercielt udnyttede

processer, har anvendelsen af stråling som initiator for

kemiske processer endnu ikke vundet samme udbredelse. Men

da der er ret omfattende forskning igång på dette område,

kan en sziget industriel udnyttelse af strålingskemiske pro-

cesser forventes i de nasrmeste år.

De industrielle processer, der allerede er og fremo-

ver kan blive af interesse kan stort set placeres indenfor

f01gende tre hovedgrupper.

1) Syntese af lavmolekylsre stoff er, som f .eks . C-Hj-Br,

biologisk nedbrydelige sulfosseber, N0_, samt NJ-L.

2) Initiering af polymerisationsreaktioner, som alle-

rede har fundet anvendelse på flere områder. Dette gffilder

f.eks. fremstilling af polyethylen, polyoxymethylen, samt

nye raaterialekombinationer som tra=-plast og beton-plast. Et

af de vigtigste områder, der kan henf^res til denne gruppe,

er elektronstrålehaardning af industrielle overfladebehand-

linger.

Fremstillingen af en läng raskke graft copolymere me i

anvendelsesmuligheder indenfor membranteknologi, medicotek-

nik, samt textilindustri fålder også ind under denne gruppe.

3) Tvarbinding af polymere som f.eks. polyethylen og

polyvinylchlorid udnyttes til fremstilling af temperaturbe-

standige isolationsmaterialer, krympefolier samt til polye-

thylenskumplast.



Ny organisk-kemisk mikrodosimeter för mätning av

y-strålning.

Maire Jaarma

Biokemiska institutionen, Stockholms Universitet

S-113 82 Stockholm

Behovet av en linjär dosimeter för mätning av y-

strålning, som kan användas över ett stort dosområde och i

mycket små volymer, har länge varit akut. Ett stort antal

kemiska dosimetrar finns beskrivna i litteraturen, t.ex.

(1) (2) (3), men ingen av dem synes uppfylla bägge ovan-

nämnda villkor.

I nedan sammanfattade arbete har som dosimeter an-

vänts ct-Schardinger-dextrin. Linjär doskurva har erhål-

lits inom dosområdet 1-80 Mrad. Metoden bygger på be-

strålning av fast dextrin samt titrimetrisk bestämning av

vid bestrålningen uppkomna reducerande grupper. 10 mg a-

dextrin invägt i ett smaltpunktsrör räcker för en bestäm-

ning. Vid lägre doser ned till 100 Krad har en 1 %ig

lösning av a-Schardinger-dextriri använts. Linearitet rå-

der härvid inom dosområdet 10 -2x10 rad. För doser under

1 Mrad krävs dock större volymer, minst 3 ml.

Dosimetern är oberoende av doshastighet, påverkas

ej av ljus och håller sig oförändrad i åratal efter be-

strålningen. Kontaminationsrisken är, jämförd med en glu-

koslösning, liten och i det fasta preparatet ingen.

Ref.

1. Moos, W.S., Nagl, J. och Haider, J. Intern. J. Appl.

Radiation and Isotopes 21 (1970) 177-178

2. Russell, R.D. Ibid. 143-146

3. Mc Laughlin, W.L. Risö Report, Risö-M-1332 (1971)

Nr 25.



Strålekonserveringens innvirkning på

proteolysen i fiskemuskel

J. W. Jebsen

Fiskerilaboratoriet - Bergen

G. Lunde

Sentralinstitutt for Industriell Forskning - Oslo

Pre-rigor torskemuskel ble bestrålt med 186, 93, 50 og 25

krad gammastråler. Pr0vene ble lagret ved 0°C i nitrogen-

atmosfaere i mylothene-emballasje. Den proteolytiske akti-

vitet i ubestrålt fiskefarse malt ved forskjellig pH og tem-

peratur, viste st0rst dannelse av trikloreddiksyre (TCA)-

10selige peptider ved pH 3 til if, og er ca. det halve ved

pH 7. Aktiviteten er ved 0°C ca. 2 5 % av den ved 37°C.

Malinger i bestrålt muskel lagret ved 0°C viste meget små

mengder TCA-10selige peptider. Den relativt h0ye proteoly-

tiske aktivitet i fisk (ca. det nidoble av den i pattedyr)

skyldes muligens ikke bare fiskens egne enzymer, men også

enzymer i micro-organismer. Andre fors0k viser at den lave

proteolytiske aktivitet i bestrålt fisk neppe skyldes enzym-

inhibitorér.*

Innholdet av flyktige syrer, GOT-transaminase og hypoxantin ]|

var etter 14 d0gn ved 0°C betydelig h0yere i ubestrålt filet '

og i muskel bestrålt med 25 krad enn ved h0yere doser. Dette

bekrefter at f rig j öringen av GOT-tr-ansaminase fra mitokon-

driene skyldes bakterievirksomhet, mens selve kjtflelagringen

har mindre innflytelse.

Det har vart hevdet at dannelsen av hypoxantin skjer uavhen-

gig av bakteriefloraen, men vare fcrs0Jc Etyder at det er en

medvirkende faktor.

I Pr0vene med 100 og 200 krad holdt trimetylamin og ammoni-

akk seg konstant i 26 d0gn (0°C). Dette bekrefter at der

ikke förekom noen bakteriell proteolyse. Utskillelse av

varxerende mengder "drip" f0 r t e til krymping av filetene.

De kokte fileter får en noe t0rr, fibrig konsistens og

savner fiskesmak.

i
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Strålnings tekniska problem i samband med konstruktion

av en nukleär hjärtstimulator

G. Carleson, L. Svansson och C.-O. Widell

AB Atomenergi, Studsvik, Nyköping, Sverige

Det minskade behov av kirurgiska ingrepp för nyimplantering av hjärtsti-

mulatorer, som står att vinna genom ersättning av nuvarande energikällor,

Hg-batterier, med nukleärt drivna miniatyrbatterier, har från medicinskt

håll bedömts vara så värdefullt, att ett intensivt forskningsarbete för

att snabbt få fram en färdig produkt med tillförlitliga egenskaper pågår

pr. olika håll i världen, bl.a. som ett sameuropeiskt projekt med svenskt

deltagande, vilket administreras inom ENEA. Den långlivade och huvudsak-

ligen rent a-strålande radioisotopen 238Pu har genomgående valts som

energikälla liksom termoelektrisk energiomvandling.

Svenska åtaganden, vilka genomförts i Studsvik, bestod under projektets

inledande skede framför allt i fastställande av batterispecifikationer

samt fordringar på produktmängder och renhet för 238Pu samt erforderligt

strålskydd under hänsynstagande till de stråldoser, som kan tolereras

för patienten ur medicinsk synpunkt och för yttre omgivningen enligt in-

ternationellt godtagna normer. Halten av 236Pu är av speciell signifi-

kans eftersom dess långsamt växande dotterprodukter avger hård gamma-

strålning, som är svår att avskärma. Den bör begränsas till < 1 ppm och

helst reduceras ytterligare en faktor 3-4 för att vara betydelselös ef-

ter ca 10 år. Föroreningar av lätta element som fluor och vissa syreiso-

toper, som ger upphov till (a, n) reaktioner, bör även begränsas till

ett fåtal ppm.

En noggrann analys av gammaspektra för det fåtal kemiska former för

själva plutoniumkällan, som är acceptabla med hänsyn till givna säker-

hetsregler och allmän kompatibilitet med yttre kapslingsmaterial, har

senare visat att metallmodifikation är att föredraga i jämförelse med

nitrid på grund av avskärmningsproblem för y~strålning på 870 keV från

sekundärt bildad 1 7 0 . Mätningar på kompletta batteriprototyper med den

för hjärtstimulering nödvändiga utgående effekten på ca 200 pW har vi-

sat att man utan svårighet kan begränsa ytdosen till < 5 mrem/timme.
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Oorganiskt jonbytare, egenskaper och möjliga tillämpningar. _.__

Sten Ahrland __ .,: ._".

Oorganisk kemi 1, Kemicentrum, S-220 Q"( Lund -

Oorganiska jonbytare synes genomgående tåla högre temperaturer, -

och betydligt högre stråldoser, än vad fallet är för organiska jon-"

bytare. Förutsatt att nödiga krav på sorptionsförmåga och kemisk

resistens är uppfyllda, så borde de därför vara väl ägnade för åt-

skilliga re ak torkemi .sk--i tillämpningar, såsom avskiljande av fissions- .--

produkter ur avfallslösnirig^' (där särskilt stråldoserna blir höga), _:

och avskiljande av korrosionsprodukter från reaktorkylvatten (där

temperaturerna är höga).

Bland de katjonbytande material, som kan komma i betraktande för

dessa syften, har zirkoniumfosfat (ZrP) framstått som det lämpllgarte,

främst på grund av sin stora sorptionskapacitet (C£ 7-5 mekv/g, räknat

på vattenfritt material) och starka affinitet till viktiga såväl fis-

sions- (Cs, Sr, Ce) som korrosionsprodukter (Cr, Pe, Ni, Cu, Zn), men

även på grund av sin olöslighet i de inom avfallsbearbetningen normalt

förekommande starkt, salpetersura lösningarna.

En svaghet hos ZrP är emellertid den med stigande pH alltmer vitt-

gående hydrolysen. Härvid gäller att den nästan amorfa gel, som bildas

då ett zirkoniumsalt fälles med fosfat, är särskilt benägen att hydro- —

lyseras. Med ökande kristallinitet, som kan åstadkommas genom geléns

kokning med fosforsyra, kan hydrolysbenägenheten nedbringas. Samtidigt

sjunker dock affiniteten till många viktiga katjoner. Genom att välja

en lämplig kristallinitet (kristalliter av 100 x 200 till 1000 x 2000 Å)

kan man dock uppnå en betydande minskning av hydrolysen utan alltför

stor minskning av affiniteten.

Medan en måttlig hydrolys betyder föga vid behandlingen av avfalls-

lösningar, så kan vid kylvattenreningen endast spårmängder (.-f, 1 ppm)

av utläckande fosfat tolereras. Detta kan åstadkommas genom att efter

sorptionskolonnen med ZrP kopplas en kolonn med zirkoniumhydroxid (ZrO).

Denna sorberar så gott som varje spår av fosfat. 0m lösningens pH inte

är alltför högt tar ZrO även hand om andra där förekommande an joner,

viktigast klorid.
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Mnlekvlorbitalteori og Overgangsmetal-Komplekser

Jens Peder Dahl

Kemisk Laboratorium IV
H.C. 0rsted Institutet
K0benhavns Universitet.

Långt den st0rste del af de kvantemekaniske

studier af atomer, molekyler og krystaller er baseret

pu orbitalbegrebet. Orbitaler er énelektron-b0lge-

funktioner, og de tjener som byggestene ved konstruk-

tionen af balgefunktioner for flerelektronsysterner.

De må derfor vslges med megen omhu, hvis man v i l opnå

en på én gang simpel og rimelig n0jagtig beskrivelse.

I foredraget diskuteres det, hvorledes molekyl-

orbitalteorier finder anvendelse på overgangsmetal-

komplekser. Hovedvsegten lsegges på kvantitative og semi-

kvantitative teorier, og eksemplerne hentes derfor fra

förste overgangsgruppe, idet dette er den eneste overgangs-

rruppe, på hvilken sådanne teorier hidti l er blevet anvendt.

Man må forvente, at det naste t iår v i l se mange

nye anvendelser af de teorier, der diskuteres i fore-

draget, og disse anvendelser vil blive baseret på

avanceret databehandling ved hjsslp af elektronregnemaskiner.

De h0jere overgangsgrupper vil uden tvivl blive inddraget

i undersagelserne, og foredraget afsluttes med nogle

benserkninger om de komplikationer, man i den förbindelse

må forventes at st0de på.
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KVAKTKEMISK FORSKHING VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga Fischer-Hjalinars

Institutionen för teoretisk fysik, Stockholms universitet

S-113 46 Stockholm

I. Icke-empiriak. Denna forskning omfattar kvantitativa beräk-

ningar av observabler i systemens grundtillstånd. De datamaskin-

program som används härför, IBMOL och REFLECT, utnyttjar basfunk-

tioner av Gauss-typ. Optimala basfunktioner har bestämts för

Z < 30. Undersökningarna omfattar bl.a. bestämning av protonaffi-

niteter, H-bindningar i kristallgitter, inversionsbarriärt-r och

I

II. Semiempirisk. Parametrar för PPP-beräkningar för it-system

utvecklas. Vårt schema utmärkes av att en-center-integralerna

beror på omgivningen. Följande atomslag har studerats: C, H (inkl.

ensamma elektronpar av o-typ), 0, S, F, Cl, Br. Parametrar för

metallkomplex bestäms också, speciellt Cu och Fe. Tillämpningarna

omfattar 1) geometri hos plana molekyler, 2) joniaationspoten-

tialer, 3) UV-spektra, 4) spinntätheter, 5) hyperfinstruktur.
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I,
TEORETISKA STUDIER AV ELEKTROHSTRUKTURM HOS SVAVELFÖREKINGÅR I

Ulrik Gelius j
Fysiska Institutionen, Uppsala universitet |

Biörn Roos och Per Siegbahn s
Institutionen för teoretisk fysik, Stockholms universitet |

Vanadisvägen 9, 113 46 Stockholm |
j

För något år sedan utfördes i samarbete med fysiska institutionen

vid Uppsala universitet teoretiska undersökningar av föreningarna
2

H S. SO . OCS. CS . SOF,., SF. och C.H^S samt också jonen SO,, . Be-
rälcningarna utfördes i Hartree-Fock approximationen, där molekyl-
orbitalerna utvecklades i atomära basfunktiontr av Gauss-typ. Det

•i
primära syftet var att studera korrelationen mellan jonisations- "\

potentialen för svavels 2p elektroner och laddningen på svavel- |

atomen. |
I
I

Resultaten har nu analyserats och en rad egenskaper hos dessa mo- ?
lekyler har studerats. Man har länge diskuterat betydelsen av sva-

vels 3d-orbitaler för den kemiska bindningen i svavelföreningar.

Beräkningarna visar att de studerade molekylerna i detta avseende

kan delas upp i två grupper. I den första gruppen, som omfattar mo-

lekylerna H S, OCS, CS och C H S är den dominerande effekten en
C. C. t\ Q y

polarisation av svavels valensorbitaler. Populationen av 5ö.-orbi- 1

talerna är liten. Istäl let fås genom polarisationen en kraftigt |

ökad population av svavlets Js- och 3p-orbitaler. I alla dessa fö- |

reningar är svavel neutralt eller svagt negativt laddat. I
J

Kär svavel binds till atomer med starkt elektrondonerande förmåga, '\

som syre och fluor, kommer 3d-orb i t al erna att spala en helt annan r!
t §

ro l l i den kemiska bindningen. Denna förstärks genom så kallad t i l l - 3

bakabindning, som karakteriseras av a t t ensamma elektronpar på I i - '•*

ganderna bildar bindarde molekylorbitaler tillsammans med 3d-orbi- !

talerna på svavel. För SF, fås en elektronfördelning, som l igger 1

mycket nära den klass iska val ens strukturen med sp*d hybridiserada
orbi ta ler på svavelatomen. Bindningarna är emellertid mycket polära
med en svavelladdning nära +2. Svavel ä r i al la molekyler i denna



v
i l

57

EH TEORETISK UflDERSÖKHIMG AV ELEKTRONSTRUKTUREN OCK EXITERADE TILL-

STÅHD HOS KOMPLEX MELLAN JÄRN OCH ORGANISKA MOLEKYLER

M a r i a n n e Sundbom

Institutionen för teoretisk fysik, Stockholms universitet

S-113 46 Stockholm

I en mängd biologiskt aktiva molekyler ingår joner av övergångs-

metaller i komplex med organiska molekyler. Det är av intresse

att få en detaljerad bild av elektronstrukturen hos dessa komplex

för att öka förståelsen av deras biologiska aktivitet. Vid insti-

tutionerna för fysik, biofysik och teoretisk fysik planeras expe-

rimentella och teoretiska studier av biologiska järnkomplex, i

första hand järnporfyriner. I hemoglobin, som innehåller järnpor-

fyrin, är järnjonen bunden t i l l fem a-atomer. En likartad omgiv-

ning t i l l järnjonen finns i komplexen [Fe(ll)-(dipy)5] och

[Fe(ll)-(Gffi) J + + , (dipy = dipyridyl, GUI = glyoxal-bis-N-metylirain),

Parametrar för semiempiriska SCP-MO-beräkningar på järnkomplex hax

bestämts ur UV-spektra för dessa komplex samt ur atomspektra för

järn. Dessa parametrar kommer att användas i MO-studier av järn-

porfyriner.

Den semiempiriska SGF-MO-metod, som undersökningarna baserar sig

på, gör det möjligt att bl.a. studera den effektiva elektronkon-

figurationen hos järnjonen samt at t närmare analysera UV-spektra.
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Molekylorbitalberäkningar över stabilitet och spinntäthetsför- ;|

delning i poiymera aromatiska radikal joner -J

Per-Olof Kinell och Anders Lund r?

Avdelningen för fysikalisk kemi Umeå universitet, 901 87 Umeå J

och Forskningsrådens laboratorium, Studsvik, Fack, 611 01 Nyköping 1 ,|

Molekylorbitalberäkningar på dimera, trimera och tetramera ",J

-t
aromatiska joner har utförts för att bestämma stabiliteten och opa- f

rade elektronspinnfördelningen. Vanlig Hiickel, utvidgad Ruckel samt *'}]

CNDO och 1ND0 metoderna användes. Det negativa såsäl som det po- .1

sitiva komplexet är stabilare än de isolerade molekylerna och jo- -f?

nerna. I CNDO och INDO approximationerna är den dimera katjonen B

stabilare än anjonen. %

Sandwich-geometrin är den stabilaste av de undersökta kon- •%

formationerna. 1 den dimera bensenkatjonen är barriären för inre ''-{

rotation kring den sextaliga axeln uppskattningsvis endast 0.01 eV. 1

I en homolog serie av poiymera joner minskar stabiliserings- ,1

energin när antalet monomerenheter ökar. ']

Hyperfinkopplingskonstanten från protonerna i den dimera |

bensenkatjonen beräknad med INDO^netoden för sandwichkomplexet !

överensstämmer med defc experimentella värdet. För den trimera 1

jonen ger Huckelfaeräkningar en spinntäthet på mittringen som är \

dubbelt så stor som på de två yttre ringarna. f
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.:« Geometrin för benseners proton (T-komplex. CNDO/2 -

:\ beräkningar av Mills-Nixon-effekten i benzocyklobuten
-Vj - - •

-1
,I Erik Helgstrand

:| Astra Läkemedel, 151 85 Södertälje

1
''.'i Enligt enkel resonans- eller HMO-teori alternerar längden av bind-

'-'•4 ningarna i benseners <f -komplex, så att bindningarna närmast och

*;1 längst bort från den protonerade kolatomen är längst. Med CNDO/2- och

I INDO-beräkningar på bensen proton <T -komplex har denna alternering

M bekräftats. Med antagande av 120° vinklar i ringen erhålles sålunda

\p, en skillnad av 0,05 A mellan långa och korta bindningar. En sådan

! alternering av bindningslängderna i benseners O" -komplex har använts

'•I för att kvalitativt förklara Mills-Nixon-effekten. En annan förkla-

1 ring till c^nna effekt är att de särskilda hybridieeringsförhållandena

.1 för kolatomerna intill en annelerad spänd ring ger upphov till en

,| olikhet i elektronegativiteten för a- och p-kolatomerna i bensen-

':, ringen.

'\ För att närmare studera dessa faktorers inverkan har CNDO/2 -beräk-

1 ningar utförts på benzocyklobuten och dess a och p proton (f -komplex

*• med och utan alternering av bindnings längd erna i bensenringen. I

1 benzocyklobuten är den totala laddningen för samtliga kolatomer mycket

I nära noll. Utan alternering av bindningslängderna erhålles för a och p

:.| proton 0"-komplexen de totala energierna -63,44-9 och -63,4-53 a.u.,

I en skillnad på 2,5 kcal/mol. För en måttlig alternering av bindnings-

1 längderna med en skillnad av 0,04. Å mellan korta och långa bindningar

;| erhålles för a och B proton <f -komplexen de totala energierna -63,4-52

I och -63,4.64. a.u., en skillnad på 7,5 kcal/mol.

1. Vaughan, J., Welch, G.J. och Wright, G.J., Tetrahedron 21 (1965)

1665.

2. Streitwieser, Jr. A., Ziegler, G.R., Mowery, P.Co, Lewis, A. och

Lawler, R.G., J. Am. Ghem. Soc. 9^ (1968) 1357.
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Fluorimetrisk bestämning av organiska ämnen genom jonparextraktion

K 0 Borg, P-0 lagerström och D Westerlund

Avdelningen för Analytisk Kemi, Farmaceutiska Fakulteten, Box 6804

S-113 86 Stockholm

Jonparextraktion användes inom analytisk kemi för isolering och kvanti-

tativ bestämning av joniserbara ämnen. Inom läkemedelsanalysen har tek-

niken särskilt intresse eftersom de flesta läkemedel innehåller joniser-

bara grupper.

Ett enkelt fall av jonparextraktion d v s et t fall utan sidoreaktioner

lean illustreras med reaktionen

Q+ + X~ = QX^aq aq ^ org

där Q+ och X~ betecknar jonerna i vattenfas och QX jonparet i

organisk fas. Jämviktskonstanten för reaktionen benämnes jonparets

extraktionskonstant, EnY. Fördelningsförhållandet för ett ämne kommer

att bestämmas av extrakt ionskonstantens storlek samt mot jonens koncen-

tration.

I föreliggande arbete har betingelser för jonparextraktion i lågkoncen-

trationsområdet studerats med fluorimetrisk mätteknik. För a t t möjlig-

göra bestämning av icke fluorescenta föreningar har fluorescerande mot-

joner använts. Studier avseende motjonernas egenskaper ur extraktions-

och f luorescenssyr.punkt har resulterat i reagens som visat sig lämpliga

vid bestämning av såväl katjoner (aminer och kvartära ammoniumföreningar)

som anjoner (sulfonater).

Valet av organisk fas vid jonparextraktion i lägkoncentrationsområdet

mäste baseras på lösningsmedlets selektivitet samt jonparets fluorescens

i olika medier. Metylenklorid har visat sig vara en lämplig organisk fas

trots den relativt starka "quenching" som detta lösningsmedel ger. Olika

metoder at t eliminera denna effekt har studerats.

Kvantitativa bestämningar i koncentrationsomrädet IO~' - U)~8 M har

visat sig möjliga att genomföra med en relativ variation av omkring 5 i.



Extraktion av aminofenoler

Rolf Modin

Analytisk farmaceutisk kemi, Uppsala Universitet, Stockholm

Polära organiska â oniumföriéningar̂ ;:kan::isoieras som; jonpar genom

extraktion med adduktbildande föreningar, Extraktionsgraden kan

påverkas genom variation av dels vattehfaséns pH dels totalkon-

centrationen av adduktbildaren. Denna metodik här använts för iso-

lering av ett flertal ammoniumföreningär, de flesta av kateko1-

amintyp. Principer för val av betingelser för extraktion av bl a

oxedrin, isoprenalin, adrenalin, efedrin och amfetamin med

bis-(2-etylhexyl)-fosforsyra kommer att diskuteras.
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Ti trering av an.joner som jonpar i tvafassystem

Kerstin Kyll.erg, Klas Gustavii och Arne Brändström

AB Hässle, Mölndal

Titrering av anjoner med tetrahexylammcnrumsulfat i tvafassystem bestå-

ende av raetylenklorid och vattenbuffert har studerats.

När en an jon, A~, titreras med en kat jon, Q , i ett tvafassystem extra-

heras jonparet QA till den organiska fasen enligt

Aa"n + C - *Aorg

Denna jämvikt kan uttryckas med följande ekv.

pQ = log E Q A + log - — r ^ 3 - (2)

I Jorg

där E är jonparets extraktionskonstant. Ekv. (2) visar likheten med

acidimetriska titreringar.

Den indikator som användes bör före ekvivalenspunkten (EP) föreligga i

fri form och vid EP ge färgomslag genom bildning av ett jonpar med

titratorn. Kriterierna för indikatorns egenskaper fastställdes och

följande substans valdes

0 H

vilken har färgomslaget gult till blått.

Beräkning av titrerfel samt val av försöksbetingelser har gjorts med

hjälp av logaritmiska diagram.

Hcstänmingsmotoden har testats pd en rad olika anjoner t.ex. lauryl-

suliat, perklorat, pikrat och sulfonsyror. Resultaten stämde väl med

de lioriikmule och on reJativ standarda^ikelse omkring 0,5 fo erhölls.



En metod för potentiometrisk bestämning av i- - a grupper i lignosul-

fonsyror och andra fenoliska substanser

Kaj Forss och Kaj-Erik ITremer

Centrallaboratorium Ab, P.O. Box 10136,; 00100 Helsingfors 10

Granvedslignosulfonsyrornas sura grupper består av under sulfitko-
ket införda sulfogrupper samt fenoliska hydroxylgrupper, vilka har
sitt ursprung i den ursprungliga Iigninmolekylen/och till sin kvantitet
påverkas av kokbétingelserna. Också karboxylgrupper anses ingå i
lignosulfonsyrorna. Lignosulfonsyrornas molékylvikter varierar
mellan ungefär 2.000 och 200. ööö.

En metod har utvecklats för titrering av lignosulfonsyrornas sura
grupper i vattenfri miljö med en tetra-alkylammoniumhydroxid löst
i isopropanol/metanol. Som lösningsmedel för provet används dime-
tylsulfoxid.

De vanligaste elektrodsystemen, t. ex. glas -kalomel, visade sig ge
systematiskt felaktiga resultat vid bestämning av lignosulfonsyror-
nas fenoliska hydroxylgrupper, antagligen beroende på dén titrerade
substansens egenart som högmolekylär polyelektrolyt. Vid den metod
som utvecklats används tre elektroder, samtliga av platina. En av
dem fungerar som referenselektrod, de två andra som indikator-
elektroder. Den ena indikatorelektroden är anodpolariserad och an-
vänds för att indikera sulfogruppen, medan den andra är katodpola-
riserad och indikerar fenolhydf öxylgruppen.

Lignosuifonsyrornas sulfogrupper och fenolhydroxylgrupper kan tyd-
ligt differentieras genom sina potentialsprång, i synnerhet om till
provet tillsättes en liten mängd av en lågmolekylär elektrolyt, t. ex.
litiumklorid. Karboxylgrupper har inte påvisats i de lignosulfonsy-
ror som undersökts.

Metoden möjliggör selektiv bestämning av lignosulfonsyrornas sulfo-
och fenolhydroxylgrupper med standarddeviationer på + 0,5 % resp.
+ 2 %. Metoden har visat sig användbar också vid titrering av andra
fenoliska substanser än lignosulfonsyror.



Titrimetrisk bestämning av N-substituerade karbamater

efter sur hydrolys och jonbyte

Sonja Allansson och Klas Guetavii

AB Hassle, Mölndal

N-substituerade, alifatiska karbaminsyreestrar hydrolyseras med konc.

klorvatesyra. Härvid bildas koldioxid, amin och alkohol. Dessa reak-

tionsprodukter kan sedan utnyttjas vid haltbestämningen. I denna under-

sökning ha- aminen bestämts. Genom a t t låta det hydrolyserade provet

passera en anjonbytare i 0H~ form bortskaffas klorvätesyraöverskottet.

Aminen passerar genom jonbytaren och t i t r e r a s i eluatet med 0,1 N HC1.

I föredraget diskuteras betydelsen av temperatur och syrakoncentration
för hydrolysens fullständighet.

Flera olika substanser har bestämts med en relat iv standardavvikelse
understigande 1 f.

Vissa av de undersökta substanserna innehåller funktionella grupper

som möjliggjort ekvivalentviktsbestämning genom t .ex. vattenfri t i t r e -

ring med perklorsyra och metoxibestämning. Därvid, har mycket god

överensstämmelse mellan de olika metoderna erhå l l i t s .



Indikatorval vid automatiska titrerinqar

Axel Johansson

Tekniska Högskolan, Stockholm

Vid visuella titreringar med indikator väljer man vanligen en indikator

vars färgomslag sammanfaller med ekvivalsnspunkten. Det innebär t ex

I vid en syra-bast i trering att indikatorns pk -värde bör vara lika med pH

| i ekviva lenspunkten.

Vid automatiska fotometriska titreringar bör man välja indikatorn efter

\ andra regler, lämpligast så att indikatorn vid halvneutralisationspunk-

ten till hälften överförts från en färg till en annan. Logaritmen för

indikatorns stabilitetskonstant skall följaktligen - om det rör sig om

en syra-bast i trering - vara lika med pH i halvneutral i sat ionspunkten.

Om indikatorn väljs på detta sätt kan man mycket iätt erhålla funktio-

ner av titrervolym-absorbansvärden som varierar rätlinjigt med titra-

tortl11satsen.

Exempel Om man v?II titrera en stark syra med en konc på t ex 0,01 M

har denna i halvneutral isationspunkten ett pH på 2,3. Indikatorns sta-

bilitetskonstant skall alltså vara ungefär I02'3.

A - A
Om y = (V +V) .' '•'• ' avsattes i ett diagram som funktion av titrator-o A H |-A

volymen V erhålles en rät linje som skär x-axeln i punkten V = V , .

V är provets volym

V är tillsatt volym titrator

A är mätt ebsorbans

A,,, är absorbansen när indikatorn är helt i sur form
II

V . Sr volymen tillsatt titrator i ekvivalenspunkten.

A. är absorbansen när indikatorn är helt i basisk form
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Lineära funktioner vid potentiometriska ti treringar.

E b b e S t i l l

Institutionen för analytisk bch oorganisk kemi

Åbo Akademi, Åbo 50, Finland

Vid potentiometriska titreringar är den uppmätta i

potentialen en logaritmisk funktion av koncentrationen. |

För matematisk beräkning är det emellertid fördelaktigt j

att transformera titrerkurvan till linear form. f

För bestämning av ekvivalenspunktens läge har de i

av Gran härledda lineära funktionerna funnit vidsträckt \

användning. Genom att avsätta dessa funktioner som en j

funktion av tillsatt volym titrator erhålles med stor

noggrannhet räta linjer, som skär volym-axeln i ekviva-

lenspunkten. Vid härledningen av Gran-funktionerna göres i

vissa förenklande antaganden. När dessa •"•illkor inte är

uppfyllda, yttrar sig detta i mer eller mindre krökta

Gran-diagram.

Utgående från totalhaltsvillkoren för komponenter-

na i lösningen kan man uppställa en allmängiltig linear
2

funktion . En nackdel med denna funktion är att jämvikts-

konstanten för titrerreaktionen bör vara känd.

Med regressionsanalys beräknas den räta linje, som

så nära som möjligt ansluter sig till de givna punkterna.

De olika observationerna antas i allmänhet ha samma vikt.

Om man antar en konstant noggrannhet i potential-

mätningarna innebär detta, att en viktfunktion bör infö-

ras i beräkningen av minsta kvadratsumman. Genom felana-

lys kan uttryck för denna viktfunktion härledas och man

kan draga allmänna slutsatser ur vilka observationer jäm-

viktskonstanten och ekvivalenspunkten bör beräknas.
1. G. Gran, Analyst 77, 661 (1950).

2. F. Ingman och E. Still, Talanta JJ5, 1431 (1966).
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1

Regressionsanalys av linjär^ Granfunktioner erhållna vid

potentiometrisk titrering av fluorid med lantan

Thorsten Eriksson

Avd. för analytisk kemi, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fluorid kan titreras potentiometriskt med lantan med användning av

™ fluoridselektiv elektrod.

| Titrering i obuffrade vattenlösningar har visat att stabila och repro-

ducerbara potentialvärden bara kan erhållas före ekvivalenspunkten bero-

ende på att den bildade lantantrifluoridfällningen åldras, vilket leder till

att löslighetsprodukten ändras och därmed också potentialen. Effekten bör-

jar bli märkbar strax före ekvivalenspunkten.

Bland de utvärderingsmetoder som då står till buds är den av Gran re-

kommenderade den enklaste att använda. Dess tillämpning på fluoridtitre-

ring med lantan i obuffrade vattenlösningar i koncentrationsområdet 0. 001-

I -0. 01 M behandlas.

|| Dat har visat sig att läget av den framräknade ekvivalenspunkten beror

på antalet mätpunkter och på vilket beräkningsintervall som används. Det

har också visat sig att mätfel har större betydelse i början av titreringen

än i närheten av ekvivalenspunktsn.
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Undersökning av bor-kurkuminreaktionen.

D. Dyrssen, Yu. Novikov och L. Uppström

Institutionen för analytisk kemi, Göteborgs Universi tet ,

Fack, 402 20 Göteborg 5.

Komplexbildningen mellan borsyra och kurkumin, RCOCHgCOR =

CgH (CH 0)(0Il)CHCHCOCH2COCHCHC6H (CH 0)(0H) , äger rum i

starkt sur och nästan vattenfri lösning. Kurkumin bildar i

den sura lösningen e t t protonkomplex. Detta har visats \
i

sönderfalla enligt 2:a ordningens förlopp. Sönderfallet in-

hiberas av borsyra och inhiberingen är i det undersökta

koncentrat ions området proportionell mot bor syrakoncentrati-

onen. Ti l lsats av acetatbuffert neutral iserar överskott av

kurkumin-protonkoinplex medan bor-kurkuminkomplexet kvarstår

i lösningen. Detta komplex har med Asmus metod visats inne-

hålla två kurkumin per bor. Neutralisationsförfärandet med
2 rt

acetatbuffert används i bestämningsmetoder för bor . Ge-

nom att ersätta bufferten med vatten fälls bor-kurkumin-

komplexet ut. Detta visar sig efter renframställning vara

identiskt med rosocyanin,1:2-komplexet mellan borsyra och

kurkumin '5f . Komplexet, B(RCOCHCOR)*, har undersökts i

50 y, etanol vid olika pH, och den neutrala formen, som kan

skrivas B(RCOCHCOR) H , bildas med pK = 5.7. Både den neu-

trala formen och protonformens jonpar med klorid extraheras

av kloroform.

Litteratur:

1. E. Asmus, U. llinz, K. Ohls och W. Richly, Z. Anal. Chem.

178 (i960) 104.

2. R. R. Grinstead och S. Snider, Analyst, 92 (1967) 532.

3. L. Uppström, Anal. Chim. Acta, ̂ 3 (i 968) 475.

**. G. S. Spicer och J. D. H. Strickland, J. Chem. S o c ,

(1952) h6kk.

5. D. Thierig och F. Umland, Z. Anal. Chem., 211 (1965) i6i.

6. II. J. Roth och B, Miller, Arch.Pharm., 297 (1964) 660.



SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING. AV JÄR1I I PLUTONIUM MED

BATHOPHENANTHROLIN

Av L-K Andersson och E Halloff

Försvarets forskningsanstalt

Avdelning 4

Stockholm 80

En apektrofotometrisk metod för bestämning av spårmängder järn i

plutonium har undersökts. För bildningen av det färgade komplexet

användes bathophenanthrolin. Järn(lll) reduceras med hydroxylamin-

hydroklorid till järn(ll), komplexbindes med bathophenanthrolin

och extraheras med kloroform. EDTA användes som maskeringsmedel

för plutonium. Metoden anges i litteraturen vara nästan fri från

störningar. I närvaro av olika anjonör i vattenfasen t ex klorid,

nitrat, sulfat, perklorat och acetat varierar den molära absorp-

tiviteten något. Endast effekter orsakade av klorid- och nitrat-

jonerna har undersökts ingående. En del svårigheter uppstår i

extraktionssteget när gallium är närvarande» Dessa problem kan

emellertid elimineras genom ändringar i den ursprungliga metoden
2

angiven av Bell, Stanwix och Boase . När järn bestämmes i plu-

toniumprover (cia 20 mg Pu) enligt den i föreliggande rapport

givna proceduren uppnås en precision (relativ standardawike"•-'.s),

som är något bättre än 1,2 prosent med avseende på järnhäl ten,

när molförhållandet järn-plutonium är omkring 2 • 10 . Påvis-

barhetågrånsen av storleksordningen 0,1 ng järn.

Referenser

1. A A Schildt, Analytical applications of l,10-phea*athroline

and related compounds, first edition Pergamon Press Ltd,

Oxford (1969).

2. G A Bell, P R Stanvix and D G Boase, UKAEA P G Report 709

(1966).
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Automatisk bestämning av nanopram-mängder kvicksilver i biologiskt

material

Ingvar Skare och Gösta Lindstedt
Arbetsmedicinska institutet, 104 01 Stockholm 60

Behovet av kvicksilveranalyser i biologiskt material har under de se-

naste åren starkt ökat sedan kvicksilvret dokumenterats vara ett all-

varligt miljögift. För icke yrkesmässigt exponerade personer är för-

täring av fisk den största källan till kvicksilverintag. Regelbundna

analyskontroller måste därför ske av fisk från olika vattendrag. För

personer som yrkesmässigt exponeras för oorganiskt kvicksilver an-

vändes oftast halten kvicksilver i urin som ett mått på expositionen.

Framtida kontroller torde dock komma att baseras på blodanalys,

som även ger svar på exposition för organiskt kvicksilver.

Vid institutet har en automatisk analysmaskin konstruerats, som med

en hastighet av 1 prov varannan minut analyserar Zrnl-portioner av

våtuppslutet biologiskt material. Känslighetsgränsen ligger vid

ca 0. 3 ng Hg per prov. Mätprincipen är flamlös atomabsorption

(253.7 nm) sedan kvicksilvret reducerats till Hg i ångform genom

blandning av provet med tenn(II)kloridlösning i ett glastorn. Kvick-

silverångan avdrives med en kvävgas ström, som pressas genom tor-

nets botten.

Uppslutningen sker för urinprov direkt med sur permanganatlösning,

för blodprov direkt med perklor syrablandningar vid förhöjd tempera-

tur samt för fiskprov med antingen permanganat- eller perklorsyra-

teknik på homogenat. På motsvarande sätt kan även hår, homogenat

av annat biologiskt material, syralösliga mineral samt vattenprover

analyseras. Känsligheten hos metoden kan generellt ökas genom an-

rikning eller genom användning av mätinstrument med större kyvett-

längd.

Lindstedt G - Skare I: An Apparatus for Rapid Automatic Determina-

tion of Mercury in Digested Samples. ANALYST 1971 In press
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Bestemmelse av nlkkel og vanadium 1 olje

ved flammel0s atornabsorpsjon.

Sverre H.Omang

Sentralinstitutt for Industriell forskning

Oslo 3# Norge

Måling blant annet av nlkkel- og vanadiuminnholdet i brukte

sm0reoljer har lenge vart av vesentlig betydning i forbindelsa med

motorslitasjeunders0kelser. I de senere år er tilsvarende analyser av

råolje blitt viet st0rre interesse. Dette henger bl.a. sammen med de

0kende utslipp av olje i havet. Nikkei- og vanadiuminnholdet varie-

rer nemlig sterkt fra oljekilde til oljekilde, mens forholdet mellom

konsentrasjonene av de to metaller er det samme i olje fra samme geo-

graf iske område. En viss fotfn for klassifisering av den enkelte pr0ve

med hensyn til opprinnelse er derfor mulig ut fra en bestemmelse av

nikkel og vanadium.

Selv om de enkelte konsentrasjoner ikke er lave, er pr0vemengden

ofte liten ved silke analyser og det er av betydning å kunne analysere

små pr0ver. En motstandsoppvarmet grafittovn av typen Perkin-Elmer

HGA 70 ble derfor benyttet ved analysene. Oljepr0ven ble fortynnet

med xylen slik at den kunne injiseres direkte i grafittr0ret med mikro-

pipette. R0ret er plassert i lysveien på et atomabsorpsJonsinstrument

og 0nskede optimale temperaturer for t0rking, forkulling og atomisering

kan innstilles ut fra fäste programmer. Por begge slementer ble t0rking

og forkulling utf0rt ved henholdsvis 100 °C og 1100 °Ct mens nikkel ble

atomisert ved 2200 °C og vanadium ved 2600 °G,

Ved disse temperaturer ble det ikke registrert noen form for lys-

spredning for vanadium, mens nikkelsignalet inneholdt noen få present

ikke-spesifikk absorpsjon. Denne ble det korrigert for ved også å ma-

le ved en ikke-absorberende linje og br0kdeler av ppm metall kan ana-

lyseres direkte i forhold til vandige standardl0sninger av salter uten

introduksjon av forurensende kjemikalier. Metoden ble testet mot pr0ver

som var forasket og malt ved vanlig atomabsorpsjon etter oppkonsentre-

ring og mot pr0ver analysert ved r0ntgenfluorescens. God overensstem-

melse ble oppnådd.
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Atomabsorption med grafitugn för bestämning av

tungmetaller i biologiskt material

Gillis Lundgren

Avd. för analytisk kemi, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Atomisering med grafitugn medför starkt förbättrade detektions-

granser jämfört med konventionell flamfotometri. Detta tillsammans

med att provåtgången vid analys är liten, gör att tekniken är mycket

lämpad för analys av biologiskt och kliniskt material där tillgången

till prov är begränsad. Mängder ned till 10 g kan bestämmas i

provvolymer från 1̂ 1 till 0. 1 ml med bättre än 10 % noggrannhet.

Analyser på Zn, Mn, Cr, Co och Ni har utförts på cellvävnader från

bukspottkörteln hos försöksdjur. Metoden ger möjlighet att studera

enskilda cellgrupper från ett djur istället för att man som för närva-

rande måste ta prov från en hel grupp försöksdjur.
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Bestämning av lätta element som kol i metallytor genom laddad

partikelaktiveringsanalys

Dag Brune och Joachim Lorenzen

AB AtomenergijStudsvik

Nyköping

Sammanfattning

12 13
Reaktionen C (p, Y) N har utnyttjats för analys av kol i stålytor

liksom för studie av kolets djupfördelning i ytskikt. Båda de prompt

emitterade gamma-kvanta som bildas vid reaktionen ifråga såväl som

den inducerade N-aktiviteten har uppmätts för identifiering av kol.

Den metoden som är baserad på registrering av N-aktiviteten visade

sig emellertid vara den känsligaste. Ovanstående reaktion uppvisar

två resonanser (vid 0.46 och 1.70 MeV), vilka möjliggör djupfördel-

ningsanalys.

De generella principer för bestämning av ett elements koncentrations -

gradient i metallytor genom laddad partikelaktiveringsanalys kommer

att diskuteras.



gitramikrobestäaminK av kol, väte, kväve och syre i organiska

eubatanaer ned en modifierad Walisch-Teohnicon CHUO-Analyzer.

Wolfgang J Kirsten

Institutionen för kemi, avd I , Lantbrukshögskolan,

750 07 Uppsala 7

Genom ett antal modifikationer, som beskrivs, har Walisch-

Technicons CHNQ-Analyzer, Mark II gjorts stabilare och noggrannare.

En volframtrioxid-silversulfattillaats har utarbetats för analys

av alkalihaltiga substanser. Höjs förbränningsugnens temperatur

t i l l 1050 C genom en ombyggnad, kan man analysera alkalisubstanaer

utan t i l l sa t s .

En serie av 19 analyser av 200 |xg invägningar av olika

substanser gav följande standardavvikelser: CJ 0,11 %t H: 0,06 fo,

N: 0,11 yS. 16 analyser av 100 ng invägningar gav Ci 0,14 f<>,

Hr 0,05 ia% Ns 0,12 fe, och 16 analyser av 50-80 Mg invägningar

Ci 0,24 £, HJ 0,07 i»% Ni 0,20 Jt.

Syrebestamningstillsatsen t i l l apparaten har nyligen tagits i

bruk. Den ger goda resultat med invägningar av 100 |ug substans.



Karbonylföreningar i malt och spannmålsmäsk

Pentti Ronkainerx

Forskningslaboratorierna vid Finska Statens Alkoholmonopol, Alko,

Box 10350, Helsingfors 10, Finland

Karbonylföreningar förekommer som aromämnen i många livsmedel och

alkoholhaltiga drycker. Aldehyder kan bildas ur aminosyror, an-
1

tingen enzymatiskt genom dekarboxylering av ketosyror , eller
2 „

genom kemisk reaktion med bl.a. reducerbart socker . Också a-di-

ketoner är viktiga aromämnen - även då de uppträder i mycket små

mängder. De bildas vid spontan sönderdelning av 2-aceto-2-hydr-

oxikarboxylsyror , vid oxidation av a-hydroxiketoner och som

produkter av bakteriers funktion.

Vid varmtorkning av malt och vid mäskning av spannmål (då stär-

kelse förklistras vid tryckkokning) sker kemiska reaktioner vid

vilka bildas alifatiska aldehyder (C -C ), furfural och a-dike-

toner (C., C ). Genom användning av head-space teknik och gas-

kromatografi har man påvisat att karbonylföreningar ej förekom-

mer i uppslammat korn som finmalts tillsammans med vatten medan

man i motsvarande försök med ljus och mörk malt har funnit att

karbonylföreningarnas antal ökar med mörkhetsgraden eller värme-

behandlingens intensitet. Vid mäskning av spannmål är tendensen

den samma, emedan antalet karbonylföreningar ökar med ökad mäsk-

ningstemperatur och tryck. Vid kvantitativ bestämning av aldehy-

der (C -C ) i malt fick man följande medelvärden för aldehydhal-

ten i ljusare malt (a) (Pilsner malt) och mörkare malt (b) (mörk

karamellmalt) (a/b, mg/kg): i-C 5/300, i-C^ 1/105. ^ 1/21, C^

spår/25, C O/spår. För Wiener- oeh Miinchenmalt, där mörkhets-

graden ligger mellan de ovannämnda, befanns aldehydhalten även

ligga mellan de uppgivna värdena.

1 ) McLeod, P. och M.E. Morgan J.Dairy Sci., 41, (1958) 908.

Rothe, M. Ernährungsforschung, 5» (1960) 131.
3 Suomalainen, H. och P. Ronkainen Nature, 220, (1968) 792.

Arkima, V. och P. Ronkainen Monatschr.Brauerei (sänt for
publikation).



Analys av gasfaskomponenter i tobaksrök i ett högeffektivt

gaskrornatografläkt separationssystem.

Eva Bergstedt

Institutionen för analytisk kemi, Stockholms Universitet,

Roslagsvägen 90, 104 05 Stockholm 50.

Analyser har genomförts i syfte att klargöra hur olika faktorer

påverkar sammansättningen av gasfasen från en cigarrett.

Några aktuella frågeställningar,!

- Har cigarrettpapper av standardtyp någon inverkan på gasfasens

sammansättning?

- Förändras absorptionsgraden av några substanser i gasfasen oia

standardcigarretter förses med olika typer av filter?

För att minska risken av nedbrytnings- och sekundärreaktioner

analyseras färsk tobaksrök som rökes i en helglasapparatur.

Tillfredsställande analysresultat fordrar ett gaskromatogra-

fiskt system med glaasplit och glaskapillärkolonn. Genom att redu-

cera dödvolymerna i split-till-kolonn och kolonn-till-detektor

anslutningarna och genom att använda väl utvalda glaskapillärko-

lonner med opolär stationär fas nås teoretiska bottental av ca

950.000, räknat på toluen vid rumstemperatur.

Dan höga separationäförmågan bibehåiies under en gasfasanalys

genom att kombinera linjär temperaturprogrammering (mellan -70°C

och +130 C) med linjär programmering av bärgasens ingångstryck.

Detta möjliggör konstant och optimalt bärgasflöde inom hela tempe-

raturintervs.il e t .

Med detta gaskromatografiska system har över 200 GC-toppar

registrerats i gasfas från cigarretter.

Identifiering av motsvarande substanser har möjliggjorts

genom användning av en maBspektrometer som modifierats för koppling

t i l l glaskapillärkolonn.

En "on-line" kopplad dator har använts vid upptagning och be-

arbetning av masspektrometriska data.



Framställning av högupplösande kapillärkolonner
för gaskromatografi.

Johan Roeraade

Kemiska forskningsavdelningen,

Svenska Tobaks AB, Stockholm.

Olika sätt att framställa kapillärkolonner finns beskrivna i littera-
turen, men de flesta resultaten har befunnits svåra att reproducera.
Bäst lyckades beläggning av rostfritt stål rör med opolära faser av
silikontyp (t. ex. SF 96) och Apiezon L. Dessa kolonner var emellertid
inte värmestabila vid högre temperaturer och uppvisade svansning vid
uppvärmning till 250°C. Diverse tillsatsmedel som kvarternära ammonium-
föreningar förbättrade inte resultatet, men en märkbar förbättring er-
hölls genom etsning av kolonnytan med en blandning av HF/HN03. Apiezon-
kolonner framställda på detta sätt visade sig stabila upp till 250°C i
mer än sex månader och förbättrades under användningen.
Flera försök att belägga glaskapi Härer har utförts och med OV 101 er-
hölls kolonner som var stabila upp till 300°C och som inte visade stö-
rande blödning. Det är svårare att erhålla temperaturstabila kolonner
med polära faser, i synnerhet glaskolonner. Diverse metoder har provats,
bl. a. uppbyggande av ett mellanskikt av polymert material; pyrolys av
metylenklorid för utfällning av kol pä kolonnytan, silylering etc,
men påtagligt bättre resultat har ännu ej uppnåtts.
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En metod att kvantitativt analysera flyktiga karbonylföreningor från kattprodukter.

Hans Halvarson

Körtforsknjngsinsrjturet, Box 52, 244 00"Käv I inge

De flyktiga karbonylföreningarna (monofunktionella älifatiska aldehyder och keto-

ner med 1 t i l l ca 10 kolatomers kedjelängd är utan tvivel betydelsefulla kompo-

nenter i aromen från vissa ilags köttprodukter, t.ex. fermenterad korv. Deras samman-

sättning återspeglar de invecklade mikrobiologiska och biokemiska förlopp som på-

går under den naturliga mognadsprocessen.

För att studera bl.a. hur olika processtekniker och hur olika yttre betingelser på-

verkar sammansättningen av de flyktiga karbonylföreningarna från en typ av fer-

menterad korv behövde vi en metod att såväl kvalitativt som kvantitativt bestämma

dessa. Vi utarbetade därför följande metodik, som generellt kan tillämpas pä kött-

produkter och sannolikt också på andra slags livsmedel.

Karbonylfraktionen isoleras i gott utbyte från korvhomogenatet genom vattenäng-

destillation i kvävgasatmosfär. De destillerade karbonylföreningarna reagerar i

föriagsfäiian t i i i 2,4-dinitrofenylhydrazoner, antingen direkt i en vattenfas eller

via en organisk fas och isoleras slutligen från den organiska fasen. Dessa reaktio-

ner sker i det närmaste i teoretiskt utbyte t.o.m. C 6, därefter avtar utbytet med

ökad kolkedjelängd.

Den kvantitativa analysen av de i 2,4-dinitrofenylhydrazonblandningen ingående

komponenterna utförs sedan gaskromatografiskt efter det att karbonylföreningarna
1 2

regenererats med 0( -ketoglutarsyra enligt en metod av Halvarson .

Identifiering av karbonylföreningarna kan msd fördel ske genom kombinerad gas-

kromatografi - masspektroskopi direkt från dinitrofenylhydrazonblandningen med

användande av en kromatografikolonn som separerar substanserna efter molekylstorlek.

Med den här beskrivna tekniken har vi identifierat och kvantitativt analyserat ett

20-tal karbonylföreningar från fermenterad korv i halter mellan 0 , 0 2 - 3 mg/kg.

Referenser ]. Rails, J.W., Anal. Chem. 32 (1960) 332.

2. Halvarson, H. , J . Chromatog., undertryckning.
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Sektion 2: BIOKEMI



Strukturen av humant karboanhydras form C till 2,0 Å upplösning

A. Liljas, K.K. Kannan, P.-C. Bergsten, I. Waara, K. Fridborg,

B. Strandberg, U. Carlbom, L. Järup, S. Lövgren» M. Petef

Wallenberglaboratoriet, Uppsala Universitet, Uppsala

Strujturen av humant karboanhydras form C (HCAC) har bestämts till

2,0 Å upplösning med röntgendiffraktion.

Molekylen är en ellipsoid med dimensionerna ti x 11 x 47 Å med en

djup klyfta. I denna klyfta är zinkjonen bunden, vilken är nödvändig

för enzymets aktivitet. Peptidkedjan kan följas genom hela molekylen.

Omkring 20 % av alla aminosyrorna befinner sig i sju olika helixar. En

S-struktur som involverar 37 % av aminosyrorna sträcker sig genom hela

molekylen. Zinkjonen är bunden till denna p-struktur via tre histidin-

rester. Den fjärde liganden är en vattenmolekyl och metallkoordinatio-

nen är nära tetraedrisk.

Inhibitorer t.ex. suifonamider och anjoner är bundna i aktiva centret

nära zinkjonen.



Aktivering ved kemisk Modifikation af Chymotrypsinets

katalytiske Saede.

B.H.Havsteen 3

Biokemisk Institut. Aarhus Universitet. DK 8000 Äarhus 0. '-i

Modifikationen ferte til dannelsen af en kovalent di-

raer (MCT), som stabiliseredes af to malonsyrebroer. Molekylvaeg-

ten fandtes ved gelfiltrering og analytisk ultracentrifugering

at vaere 47000 ± 3000, hvilket svarer til dimeren. Gelf il trerin-

gen udförtes såvel i 0.05 M fosfatoplasning som i 8 M uriiistof-

oplesning pufret med 0.05 M fosfat for at eliminere muligheden

for reversi"bel oligomerisering. Broslagningens specificitet sik-

redes ved en prseliminser blokering af chymotrypsinogenets (CTg)

frie aminogrupper ved karbamylering eller dimethylmäleylering.

Den sidstnaeynte proces kan reverseres selektivt efter •broslag-

ning. Met-192-sidekaedens deltagen i broen påvistes ved isolering

af det tilherende peptid, som indeholdt den 0 -maerkede bro, ved

påvisning af homocystein efter hydrolyse af bropeptidet og ved

selektiv oxidation af Met-192 i CTg til sulfon, der umuliggriorde

brodannelsen. His-57-sidek6edens deltagen i broen underst0ttes af

påvisning af His-57 i bropeptidet og af frigerelsen af et bropep-

tid af den forventede st0rrelse og amino syres ammensae tning ved

BrCN-spal tning af MOT. Af stånden mellem Met-192.._Qg His-57 i kry-

ställer af a-CT svarer til malonsyrens lsengde. Ninhydrint i trering

af MCT er i overensstemmelse med hypotesen. UV-Differensspektret

mellem MCT og a-CT er omtrent identisk med det mellem CT acyleret

i det aktive saede (Ser-195) og CT. Dette stetter hypotesen om, at

broen er dannet i det aktive saede.

MCT's specifikke esteraseaktivitet er stserkt forhejet sam-

menlignet med CT's (max 5oo-1ooo x), mens T.TCT's specifikke amida-

seaktivitet er reduceret til ca.1o$ af CT's. Esteraseaktiveringen

skyldes såvel forhejelse af kcat som K^
pp-vsardiens af tagen. Km af-

spejler for CT K og dermed substrataffiniteten. Antallet af akti-

ve saeder i MCT titreredes med transcinnamoyl-imidazol til 1.00 ±

0.03/monomer. DFP hsemmer MCT reversibelt og inducerer sigmoide kur-

ver for aktivitetens substratafhaengighed.
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Lysozym-Inhibitor Bindning

Carin Bjurulf och Ingemar Wadsö

Termokemiska laboratoriet, Lunds Universitet

En mikrokalorimetrisk metod har använts för a t t undersöka bind-

ningen av inhibitorer t i l l lysozym. De använda inhibitorerna utgjordes

av monomer, dimer, trimer och tetramer av N-acetylglucosamin.

Mätningarna har utförts vid olika pH vid 25°C. Från resultaten av
de kalorimetriska mätningarna har sedan beräknats AG°, AH° och AS0 för

bindningsprocessen. ACp för reaktionen har erhåll i ts genom mätningar

med monomer och trimer vid 40°C.

Möjligheten av a t t två molekyler inhibitor binds per enzym-molekyl
har givits speciell uppmärksamhet, eftersom detta har rapporterats från
andra mätningar.



En kalorimetrisk undersökning av kopplingen biotin-avidin

Jaak Suurkuusk och Ingemar Wadsö

Termokemiska laboratoriet, Kemicentrum, Lund

Kopplingsreaktionen biotin-avidin har studerats med en mikro-
kalorimetrisk metod. Försöksresultaten verifierar att fyra biotin-
molekyler kan anlagras per molekyl avidin. Mätningarna har utförts
vid 25, 34 och 43 °C. Under antagande av att de fyra bindningsstäl-
lena är oberoende och identiska erhållés AHpg = -21,3 ± 0,1 kcal/mol
biotin. Av entalpiförändringens temperaturberoende har erhållits
ACp = -232 + 12 cal/mol biotin • K. Denna stora minskning i syste-
mets värmekapacitet är i linje med antagandet att biotinmolekylen
bindes till en hydrofob yta hos avidinet. De erhålla termodynamiska
värdena diskuteras med hjälp av data från modellsystem.



proteiners fördelning i ett vattenhaltigt tvåfassystem

Göte Johansson, Annika Hartman

Biokemiska avd, , Kemiska institutionen,

Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Fördelningen av proteiner i ett tvåfassystem bestående av vat-

ten, dextran och trimetylamino-polyetylenglykol har undersökts.

Proteiners fördelning i detta system har visat sig vara starkt be-

roende av pH. Ett protein har i allmänhet hög affinitet den dex-

tranrika undre fasen då pH < pl och för den övre fasen då pH >pl.

Några av enzymerna i jäst har framgångsrikt kunnat extrahe-

ras ur ett lysat löst i den undre fasen, med hjälp av systemets

toppfas genom att stegvis ändra pH. Nedanstående figur visar hur

koncentrationen av några enzymer i den övre fasen ändras då pH

varieras (genom titrering) i ett tvåfassystem innehållande jästly-

sat.

Enzymaktivitet i övre fasen

100 r i procent av ursprungliga

enzymaktiviteten

80

60

40

20

i- pH

enolas

hexokinas

invertas



Proteiners diffusionshastighet genom gränsytan i ett vattenhaltigt

tvåfas system

V. P, Shanbhag, Marianne Mokvist, - - -'.-.-"=-:—7.-.

Biokemiska avd. , Kemiska Institutionen,

Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Hastighetskonstanten har bestämts för proteiners diffusion ge-

nom gränsytan i det tvåfas system som erhålles då vattenlösningen

av dextran och polyetylen-glykol blandas. Hastighetskonstanten är

en funktion av proteinernas molekylvikt och fördelningskoefficient.

Detta visar att proteiners diffusion genom gränsytan sker enligt

samma mekanism som diffusion av små molekyler såsom salter

genom en vätske-vätske gränsyta. Data erhållna för lysozym i fas-

system med varierande pH och salthalt överensstämmer ej med

ovannämnda beteende, förmodligen beroende på att detta protein

associerar under de studerade betingelserna.

i. Davics, J. T.. J. Phys.Coll.Chem. , 54, 185(1950).
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"Fluorescent probes" som ana ly t i sk t hjälpmedel

Carl-Gustaf Rosén
Stockholms Universitet och ALFA-LAVAL AB

Postfack
00 TUMBA

Kovalent bundna e l l e r adsorberade fluorescenta färgämnen ha r i
växande grad kommit t i l l användning vid s t u d i e r av prote iners s t ruk-
tur och funktion. Mätningar av polärisationsgraden hos det emitterade
l juset från en proteinbunden kromoforgrupp medger mera d i r ek t a s t u -
dier av proteinets konformation och m o t i l i t e t än andra metoder• Våg-
längden för emissionsmaximum för fluorescensen och kvantutbytet för
densamma ä r när det gä l l e r v issa substanser av typen "f luorescent
probe" mycket känsliga mått på det omgivande mediets po la r i se rba rhe t .
Sådana ämnen kan därför användas som indikatorer på b indningss tä l lens
natur i proteiner och av konformationsförändringar betingade änd-
ringar i dessa.

Användbarheten av hithörande metoder. i l l u s t r e r a s med t i l lämpningar b l
a i samband med s tudier av stralningsinducerade förändringar i serum-
albumin. Det känsligaste måttet på s t rå l skada i prote inet ä r fö r lu s -
ten av bindningsaffiniteten hos de hydrofoba "fickorna", som ä r
typiska för serumalbumin och sammanhänger med dess fysiologiska funk-
t ion, Fluorescenspolarisationsdata i l l u s t r e r a r uppbrytningen av den
nativa konformationen och även bildning av i n t r ä - och intermolekylära
bindningar. Föredragshållaren har konstruerat e t t instrument som
använts vid dessa s tud i e r .



Inhibitorer till faktor XIII i blodkoagulationen

Pål Stenberg. Christine Ljunggren och J. Lars G. Nilsson

Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet, Box 6804,

113 86 Stockholm

Den fibrinstabiliserande faktorn (FSF; faktor XIII) är ett trans-

peptiderande enzym vars funktion och verkningsmekanism är relativt

väl kända , I blodkoagulationens sista steg katalyserar den aktive-

rade formen av FSF (fibrinoligas; FSF ) den polymerisation som ger

ett olösligt, mekaniskt stabilt fibrin. Vid denna reaktion bildas

amidbindningar mellan fibrinmolekylerna.

Fibrinogen 7 > Fibrinmonomer
Trombin Ca „.. .^^ ,

Fibrin gel

Faktor XIII (FSF) > FSFX I Ca 2 +

Polymeriserat fibrin
o

Våra undersökningar har visat att en selektivt verkande inhibitor av

FSF bör ha den allmänna formeln

Ar-X-(CH„) -NH-R
2 n

där en alkylkedja med en aminogrupp i ena änden är bunden till en

aromatisk grupp (Ar) via en acyl (X). Med denna formel som utgångs-

punkt har vi syntetiserat och testat substanser där vi varierat H,

X och n. De mest aktiva föreningarna är derivat av n-pentylamin som

i 5-ställning är bunden till en aromatisk kärna via en elektronattra-

herande acylgrupp. Våra resultat tyder på att den aromatiska delen lo-

kaliserar molekylen till det aktiva centrat i enzymet genom ett charge-

transferkomplex. Pentylkedjan har sedan den ideala längden för att

aminogruppen nUkleofilt skall kunna attackera och klyva den tiolester,

som troligen är den reaktiva intermediär som bildas då FSF reagerar

med fibrin.

FSF inhibitorer är en ny typ av fysiologiskt aktiva föreningar som

specifikt påverkar ett enda steg i blodkoagulationen. Det är troligt

att dessa inhibitorer kommer att få terapeutisk betydelse vid olika

koagulationssjukdomar.

Ref.: 1. L. Lorand. Thromb. Diath. Haemorrh.. Suppl. 39., 75 (1970).

2. J.L.G. Nilsson, P. Stenberg, O. Eriksson och R. Lunden.

Acta Pharm. Suecica 7, 441 (1970).
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Strukturbestämning på beställning

Birgitta Dahlén

Kristallografiska gruppen, Fack, 400 33 Göteborg 33

Vid gruppen görs strukturbestämningar med enkri stallmetodik som

samarbetsprojekt med forskargrupper vid universitet och industrier.

Under det senaste året har bl. a. följande substanser strukturbe-

stämts:

- Metylgrindelat, C^.H-.O,, en produkt av växten Grindelia squarro-

sa. Rymdgrupp P 222, strukturbestämd med symbolisk addition.

Melamin, C,N,H,, trimeren av cyanamid. Rymdgrupp P 2./a,

strukturen bestämd tidigare ur projektionsdata, efter förfining

baserad på fullständiga data syns bindnings elektronerna och de

trigonalt belägna elektronparen vid ring-kväveatomerna.

- Metylestern av sialinsyra, C.^H, OqN • H.,0, en biologiskt aktiv

substans i mucoprotein och gangliosider. Rymdgrupp P 2.2.2 ,

strukturbestämd med symbolisk addition.

- Dimeren av 1H, 4H-nafto- [i, 8]-diselenepine, C_.H_nSe.. Rymd-

grupp C 2/c.

- -3H-2-tiafenolen, C^H^S , rymdgrupp P 2. /c .

- o-(metylsulfinyl)-bensoesyra, CgHgC^S, och o-(metylselenoxid)-

bensoesyra, CgHgC^Se, båda i rymdgrupp P 2 /c.

- 2-oxoindolin-3-spiro-2' -(3' -kloro-5' , 5' -dimetyl-4' -oxotiolan~l' -

oxid), C13H12C1NO3S, en oväntad spirocyklisk produkt vid reak-

tionen av 3-(3-metyl-2-oxobutyl)-3-hydroxyindole och tionylklorid.

Rymdgrupp P 2
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Karakterisering av sfingolipider

Karl-Anders Karlsson

Medicinsk-kemiska Institutionen, Medicinaregatan 9»

Fack, 400 33 Göteborg 33

Sfingolipider (bestående av en långkedjig fettsyra amid-

bunden till en långkedjig aminoalkohol samt en polär del som

innehåller kolhydrat eller fosfor) är lokaliserade till den yttre

cellmembranen. För att belysa funktionen hos dessa lipider

(se Göran Steens föredrag) har vävnader med uppförstorade

yttre cellmembraner studerats (nervvävnad, njure, saltkörtel,

tarmslemhinna). Fosfosfingolipider har hydrolyserats med fosfo-

lipas till ceramid (fettsyra-aminoalkohol) och en vattenlöslig

rest. Ceramiden har separerats i undergrupper med olika ty-

per av tunnskiktskromatografi och karakteriserats efter hydro -

lys med avseende på aminoalkohol (inkluderande bestämning av

dubbelbindningarnas positioner med hydroxylering och mass-

spektrometri) och fettsyra (inkluderande konfigurationsbestäm-

ning av 2-hydroxysyror med gaskromatografi). Den polära de-

len har karakteriserats med gaskromatografi-masspektrometri

(exempelvis differentieringen av fosfonoetylamin och fosforyl-

etanolamin).

Glykosfingolipider har bl. a. karakteriserats med mass-

spektrometri (se Bo Samuelssons föredrag). För att närmare

belysa egenskaperna hos sfingolipider i membraner har synte-

tiska substanser framställts (se Irmin Paschers föredrag). Des-

sa har studerats med r.öntgenmetoder avseende exempelvis pack-

ningen i enkristaller (se Bo Nilssons föredrag) och i fasbeteen-

det (se Stig Alebys föredrag).
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Sulfatider och aktiv Na+-jontransport

Göran Steen

Med. Kem. Inst. , Fack, 400 33 Göteborg 33

Sulfatider (ceramid-galaktosyl-3-sulfat, ceramid-delen hete-

rogen) förekommer hos vertebrater främst i nervsystemet och i nju-

ren. De har visat sig vara dominerande glykosfingolipider i sådana

vävnader, som. är specialiserade för NaCl-utsöndring, t. ex. fåglar-

nas saltkörtel och broskfiskarnas rektalkörtel. Man finner hos dessa

organ en god korrelation mellan sulfatidhalt och aktiviteten hos det

enzym, som främst förknippats med aktiv Na -jontransport, nämli-

gen Na -K -aktiverat adenosintrifosfatas. Ingen annan av saltkört-

elns huvudsakliga lipidkomponenter uppvisar någon motsvarande kor-

relation.
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Mass-spektrometri av glykosfingolipider.

B. E. Samuelsson

Institutionen för Medicinsk Kemi, Medicinaregatan 9,

Fack, 400 33 Göteborg 33.

Syntetiska föreningar av typen psykosiner och cerebrosider har ana-

lyserats som TMS- och acetylderivat med hjälp av ett högupplösan-

de instrument ( MS 902, AEI, Manchester ). j'j

Karakteristiska fragment från kolhydrat, sfingosin och fettsyradel i|

ger sådan strukturell information att konventionella delkomponent-

analyser i många fall blir överflödiga. Dessutom tillkommer in-

formation om preferentiella kombinationer. Metodens användbar-

het illustreras av spektra på naturliga glykosfingolipider, som

är heterogena i sin ceramiddel ( från monoglykosylceramid till

triglykosylceramid ).

Genom ett oxidations-reduktions förfarande kan även kolhydratens

ringstorlek bestämmas. Detta illustreras av en analys på en tidi-

gare okänd pentosinnehallande cerebrosidstruktur från gråtrutens

saltkörtel.
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Syntes av glykosfingolipider

Irmin Pascher

Kristallografiska gruppen, Fack, 400 33 Göteborg 33

Optiskt rena (3-D-galaktopyranos-innehållande cerebrosider

med varierande ceramidstrukturer (mättade och omättade dihydroxy-

baser med naturlig konfiguration kombinerade med normala, grenade,

2D-hydroxy- och 2D-acetoxy fettsyror) har syntetiserats.

Med fytosfingosin preparerat från jäst (Haisenula ciferrii)

som utgångsmaterial har för första gången homogena cerebrosidana-

loger innehållande trihydroxybas, galaktos och normala eller 2D-

hydroxy-fettsyror framställts. Sammanlagt ett 30-tal cerebrosider

har erhållits för modellstudier. De har kristalliserats och karakte-

riserats med bl. a. smältpunkt, optisk rotation, infraröd-spektrosko-

pi och masspektrometri samt med röntgendiffraktion.
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Studier av lipider i flerkomponentsystem

Stig Aleby

Kristallografiska gruppen, Fack, 400 33 Göteborg 33

Fasbeteendet hos ett antal glykosfingolipider har tidigare stu-

derats inom gruppen. För C^g-cerebrosid har 3 kristallina faser (A,

B, B' ) och en flytande kristallin fas (LC) påvisats.

Det binära systemet C. o-cerebrosid cholesterol har under-
l o

sökts med temperaturprograminerad röntgendif fr akti on och värme-

bordsmikroskopi. I blandningar med över 20 mol-% cerebrosid före-

ligger vid rumstemperatur en fas med samma struktur som den rena

cerebrosidens B-form. Upp till 50% cholesterolhalt föreligger även

en fas med cholesterolstruktur.

Vid ca 90 förstörs den regelbundna sidopackningen i B-for-

men medan skikttjockleken är oförändrad. Detta motsvarar en fly-

tande kristallin form (LC,), som vid mer än 50% cholesterol finns

tillsammans med cholesterolfasen, och vid hög cerebrosidhalt till-

sammans med cerebrosidens B-form.

Vid ca 115 övergår dessa tvåfasområden i ett område med

en annan flytande kristallin fas (LG?), som motsvarar den rena ce-

rebrosidens LC-form. Smältpunktslinjerna för denna form ger en

eutektisk punkt vid ca 70% cholesterol.
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Struktur studier av lipider

Bo Nilsson

Kristallografiska gruppen, Fack, 400 33 Göteborg 33

De naturligt förekommande långkedjiga lipiderna har raycket varierande

kedjelängder. Vid strukturundersökningarna använder vi syntetiskt

framställda homogena lipider med en kedjelängd. Fasbeteendet är myc-

ket lika för en naturlig lipid och motsvarande syntetiska. Lipider före-

kommer i kristallint, flytande kristallint (mesomorft) och flytande till-

stånd. Om I betecknar en molekyl vilken som helst, som kan existera

i mesofas, har vi med ökande oordning

I I I I ! I I
I 11 I I I I

kristall in fas

I III II III)
111 11 IIII III

smekt i sk fas •
'.'MM

nenatisk fas

AS
kolesterisk fas flytande fas

Oordningen kan bero på temperaturhöjning (mesofaserna kallas då ter-

motropa) eller tilbsats av lösningsmedel (lyotropa). Långkedjiga lipid-

molekyler är oftast amfifila med en polär ända och kedjorna (en eller

flera) samlade till en hydrofob svans. Fasbeteendet för de biologiskt

intressanta lipid-vattensystemen är något avvikande från det ovan skis-

serade. Ett typiskt fasdiagrarn är följande: mesoGiorf coagel̂ .

9eL |l II il il (kallas,?^?/; uu
rrrr

mi cell är mi cell är
lösn.
typ 1

mole-
kylär
lösn.

coa-
gel ; gel e

\\\\ Wfi
anfi-
f'l °*° mi cell typ 2 oesomorfTäs B

I "neat"-fasen är kedjorna oordnade, "smälta". Molekylerna är dock

ordnade i lameller med konstant tjocklek och "neat" kan därför betrak*•

tas som en smektisk fas. Som exempel på lipidmolekylers packning i

det fasta tillståndet har vi enkristallstrukturen av sfingosin-HCl :

OJ " O

Kedjepackningen är av typ OJL och övergår vid 75°C till "neat".
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ISOLATION AND PARTIAL-CHARACTERIZATION OF AGE-CORRELATED

OLiGO-NUCLÉClfll)ls WITH COVALENTLY BOUND PSPTIDES%

P. V» N» Ächarya*, Stephen M. Ashman. Johan Björksten

Björksten Research Foundation, P.O. Box 775, Madison, Wis. 53701 USA

Theories have been advanced in the past indicating the sig-

nificance of crossiinking macromolecules in the aging process. In

extension of these theories to cellular genetic materials, we have

now isolated and part ia l ly characterized highly acid-resistant t r i t i -

um labeled macromoiecular oligo-nucleotides with covalently bound

peptides from the liver of 621 days old ra t , the brain of *»93 days

old r a t , and the liver of 363 days old r a t , a l l of which have re-

ceived tr i t ium only through their mothers.

Precautions have been taken, prior to the isolation of these

macromoiecuies, by subjecting the tissues in question to a series of

saline and solvent extractions and to treatment with proteoiytic en-

zymes followed by incubation with 0.3N KÖH at 37°C for 5 hours and re-

action with IN HC1 at 100°C for 1 hour. The last two procedures re-

move a l l the free RNA and DNA, while the procedure preceding them re-

moves a l l the free peptides.

*Docteur es Sciences (Sorbonne), principal investigator

and senior author.



Abiotiskt ursprung till optisk aktivitet

Lars Mörtberg,

Biokemiska Avd. , Kemiska Institutionen,

Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Här framläggs en hypotes om hur ett nettoöverskott av en anti-

podform av föreningar som kan förekomma i enantiomera former

kan ha uppstått på den "primitiva jorden" innan levande materia

biLdats.

Hypotesen behandlar ett möjligt samband mellan kemisk och

astronomisk asymmetri, den senare betraktad hos ett planetsystem.

Det är välkänt att fotokemiska reaktioner med asymmetriskt el.

cirkulärpolariserat ljus ger upphov till produkt med nettoasymme-

tri. Cirkulärpolariserat ljus kan fås ur vanligt ljus genom refrak-

tion i närvaro av ett magnetfält sorn icke bildar rät vinkel med

ljusstrålarna. Detta kallas Faraday-effekt. För en planet med mag-

netfält och atmosfär borde en sådan effekt kunna uppträda i atmos-

fären så att den ena formen av cirkulärpolariserat solljus borde

dominera längre ned i atmosfären vid ett givet läge för planeten i

dess bana. För en cirkulär bana är systemet symmetriskt räknat

över hela året. För en elliptisk bana där planetens ekvator ej är

parallell med banan är emellertid systemet asymmetriskt. Här

kommer olika mängd ljusenergi att falla på planeten under de båda

halvåren. På ena halvklotet fås överskott av den ena formen av

cirkulärpolariserat ljus och vice versa. Dessa båda överskott är

emellertid olika stora och ett nettoöverskott uppträder för en el-

liptisk bana.
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Inverkan av etanol på aminogruppers metabolism i homogenat av rått-

lever

Hertta-Maija Häkkinen och E. Kulonen

Forskningslaboratorierna vid Finska Statens Alkoholmonopol, Alko,

Box 10350, Helsingfors 10, Finland

Etanolens katabolism medför en förskjutning av redox-balansen i

negativ riktning, som återspeglas i oxidativa och reduktiva meta-

boliska reaktioner. Vi har tidigare observerat, att etanol hos

råttor påverkar hjärnans aminosyreomsättning. Förändringarna inne-

fattar bl.a. en höjning i koncentrationen av Y-aminosmörsyra och

glutaminsyra, som kunde förklaras utgående från en redox-förskjut-

ning. Det arbete, som här presenteras, gäller inverkan av etanol på

aminogruppernas metabolism, främst i levern. Som en förbehandling

iii vijr£ gavs råttorna etanol i en dos på 5, 5 g/kg. Inkubationsex-

periment gjordes med den postnukleära fraktionen av leverhomogenat.

De viktigaste effekterna av etanol kan sammanfattas på följande

sätt:

1. Produktionen av alanin genom transaminering minskar i medeltal

med 32 % (_t = 7,0, P < 0,001) på grund av bristen på pyruvat (60 %

minskning).

2. Kvoten glutaminsyra/a-ketoglutarsyra stiger tydligt.

3. Produktionen av prolin från glutaminsyra ökar också (ned 27 %%

1 = 17,9, P < 0,001).

15 15
h. Inkorporeringen av N från N-ammoniumklorid i lever- och

blodproteiner hämmas med.20-40 %,

5. Deamineringen av biogena aminer påverkas. Framför allt hämmas

bildningen av 5-hydroxyindolacetat från 5-hydroxytryptamin.
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REAKTIONSMEKANISMEN FÖR DET MITOKONDRIELLA

NIKOTINAMID-NUKLEOTID TRANSHYDROGENASET.

J. Rydström, A. Teixeira da Cruz, L. Ernster

Biokemiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm

Steady-state kinetiken avseende reaktionen

NADH + NADP+ ̂ =i NAD+ + NADPH

katalyserad av submitokondriella partiklar från kohjärta

har undersökts. Diagram avseende l/v mot 1/ [SJ samt produkt-

hämning avslöjar en Theorell-Chance mekanism:

l l 5
E + A 5=!r AE + B S T Ä AEB 5i5 QEP « Ä P + QE 5 1 * Q + E

k 2 k 4 k 6

där A, Q och B, P utgör de två substrat-produktparen. De

streckade pilarna markerar mycket snabba reaktionssteg. De

maximala hastigheterna (framåt V ^ bakåt V . ) , Michaelis-,

dissociations- och de sex hastighetskonstanterna bestämdes

både i frånvaro och närvaro av energi (succinat eller ATP).

Närvaro av energi medför en ökning av V ^ k.^ k3, k- och en

minskning av k2 till-omkring 0. K N A D H och K N A D p + blir något

högre, medan K N A Q + och K ^ ^ blir mycket lägre. V 2 är

oförändrad. Dessa resultat stöder den nyligen föreslagna

hypotesen om en substrat-- och energikontrollerad konforma-

tionsförändring av transhydrogenaset (Eur. J. Biochem. 3/7

(1970) 56). Resultaten möjliggör även en undersökning röran-

de transhydrogenasets funktion som protonpump enligt en hy-

potes, som föreslagits av V.P. Skulachev (FEBS Letters 11
(1970) 301) .

Undersökningen har utförts med medel från Riksföreningen
mot Cancer.
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Studier på mitokondrier, speciellt från rattlever, i polymera

två-fas system

Ingemar Ericson

Avd. för Biokemi, Kemiska Inst.

Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Mitokondrier från speciellt råttlever har använts för att all-

mänt karakterisera mitokondrier i polymera två-fas system (i).

Separation medelst CCD i sådana system visar att mitokondrier er-

hållna genom differentierad centrifuge ring är heterogena och be-

står av minst tre olika populationer. Dessa skiljer sig med avseen-

de på små variationer i vissa mitokondriella specifika enzymakti-

viteter samt i förhållandena RNA/protein samt fosfolipid/protein.

Fördelningen av mitokondrier, frampreparerade från råttor av

varierande åldrar, varierade på ett bestämt sätt med råttornas

åldrar. Variationerna kan tyda på två distinkta populationer lever-

mitokondrier. Den ena finns i tidigt postnatala råttor medan den

andra succesivt framträder med ökande ålder för att vara helt

dominerande hos vuxna råttor.

Jämförande studier på mitokondrier från animala och växtma-

terial visade en klar skillnad i fördelning mellan växt och animala

mitokondrier.

(i) Albertsson, P. Å. , Partition of Cell Particles and Macromole-

cules, Almqvist & Wiksell, Stockholm, Wiley,New York ,

(i960)
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Molekylär kontroll av cellspecialiseringen: RNA-DNA-hybridisations-

experiment

Ritva-Kajsa Selander och Albert de la Chapelle

Folkhälsans Genetiska Institut, Helsingfors, Finland

De mekanismer som styr differentieringen har studerats i erytroida gul-

säcksceller hos musembryot. Dessa kärnförsedda celler påträffas i mus-

embryots perifera blod då de frigjorts från gulsäcken mellan 8 och 10

graviditetsdagen. I blodcirkulationen bildar cellerna en homogen cell-

population och cellerna utvecklas och specialiseras relativt samtidigt.

En suspension av gulsäcksceller märks in vitro med 3H-uridin. RNA vid

11, 12 resp. 13 graviditetsdagen från hela celler, från kärna, samt

från cytoplasma isoleras'och rengörs. Med RNA-DNA-hybridisationsteknik

samt med hybridisations-kompetitionsexperiment undersöks graden av kom-

plementaritet mellan adult muslever DNA och nysyntetiserat RNA från

dessa gulsäcksceller.

Den RNA-fraktion, från hela celler, som kan hybridisera med DNA mins-

kar under differentieringen mellan 11 och 13 graviditetsdagen. Hybri-

disations-kompetitionsexperiment bekräftar RNA-DNA-hybridisations-re-

sultaten. Vid 12 och 13 graviditetsdagen syntetiseras färre olika RNA-

molekyler än vid 11 graviditetsdagen. Resultaten antyder att kontroll-

mekanismen verkar på transcriptionsstyrd nivå. Kärn-RNA tävlar bättre

med cytopiasmatiskt RNA än tvärtom. Förmågan att konkurrera om komple-

mentära DNA-delar minskar för såväl RNA från kärna som för RNA från

cytoplasma under gulsäckscellernas differentiering. Sven dessa resul-

tat antyder att kontrollen av differentieringen i dessa gulsäcksceller

i huvudsak skulle vara transcripticnsstyrd.
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Bakteriell lignan-nedbrytning, en samverkan mellan cellyta och lignan-

kristaller.

Veronica Sundman och Pentti Väätänen

Institutionen för Allmän Mikrobiologi vid Helsingfors

Universitet, Malmgatan 20, Helsingfors 10, Finland-

Bakterier av släktet Agrobacterium förmår nedbryta ligninbesläktade

substanser såsomoC-conidendrin, som är en i vatten olöslig välkristal-

liserande cyklolignan

Lignanasenzymet är bundet vid bakteriecellerna, och måste följakt-

ligen vara ett ytligt "ektoenzym". Enzymet är induktivt och produceras

i närvaro av o(-conidendrin. För att undersöka hur detta induktiva ekto-

enzym bildas och hur det verkar har vi gjort en respirometrisk under-

sökning av ot-conidendrin-nedbrytningen hos Agrobacterium stammen K 17.

Vi har funnit att det äret-conidendrinkristallerna, som inducerar

syntesen av lignanas och som tjänar som dess substrat. <<-Conidendrin

uppträder i olika kristallformer, och kristallformen har betydelse både

för lignanasets induktion och för dess aktivitet. Liknande iaktagelser
2

har gjorts för cellulas . Under vissa betingelser äro£-conidendrin

i någon mån lösligt . En sådan lösning kan emellertid varken indusera

lignanas-syntes eller tjäna som substrat för enzymet. Lignanasaktivi-

teten ökar kraftigt vid lämplig t i l lsats av olika detergent. Krite-

rier för att lignanaset är ett järnenzym kommer att framläggas, likaså

bevis för att lignanmetaboliter förhindrar induktionen av lignanas-

enzymets syntes.

1. Sundman, V.: J.gen.Micrbbiol. 36 (196*0 1&5-2O1.

2. Bautela, G.S. & K.W.King: Arch.Biochem.Biophys. 123. (1968) 589-601.
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Karakterisering av tre klasser av kloroplaster erhållna genom

counter-current distribution (CCD).

Christer Larsson och Curt Collin,

Avdelningen för Biokemi, Kemiska Institutionen,

Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Spenatkloroplaster har separerats i tre fraktioner med hjälp av

ett dextran-polyetylenglykol tvåfas system i en counter-current

distribution apparat (1). De tre fraktionerna har karakteriserats

med avseende på ultrastruktur och kväve/klorofyll innehåll. För-

hållandet mellan hårdhetsgraden på homogeniseringen av bladen

och utbytet av de olika kloroplastfraktionerna har studerats. Dess-

utom har olika delar av bladen jämförts som material för kloro-

plastpreparering. Resultaten visar att två fraktioner liknar de in-

takta (klass i) och trasiga (klass 2) kloroplaster som tidigare

beskrivits, medan den tredje fraktionen är en ny partikeltyp, be-

stående av en intakt kloroplast omgiven av ett cytoplasmaliknande

hölje. Troligtvis kommer denna senare typ av kloroplaster från

speciella celler i bladet.

i. B. Karlstam och P. Ä. Albertsson, FEBS Letters 5 (1969) 360.
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Induksjon og represjon av enzymsystemer hos gjar.

Alf D. Haukeli og Sturla Lie.

Bryggeriindustriens Forskningslaboratorium, Forskn ingsveien 1,

Oslo 3, Norge.

I industrielie ferrnenteringer hvor små variasjoner i dannelsen av

biprodukter har vesentlig innflytelse på produktets smak og aroma -

som f.eks. i bryggeriindustrien - har gjarens fysiologiske tilstand

stor betydning. Det er vel kjent at bryggerigjasr trenger små mengder

oksygen (i området 0,15 mM 0^/1) for å vedlikeholde sin enzymatiske

aktivitet. Oksygenets primsre oppgave er ikke som ofte antatt, å

skaffe tilleggsenergi til cellsnes formering ved oksydativ fosfory-

lering (l). D?- små oksygenmengdene det her dreier seg om er nsäd-

vendige frsr induksjon av visse cellestrukturer, og for at gjaercellen

skal kurne syntetisere umettede lipider (2) (bl.a. ergosterol) ngd-

vendig for optimal funksjon av enkelte av gjarcellenes enzymsystemer.

De fremlagte resultater viser at små mengder oksygen tilf0rt gjaerings-

mediet, storrelsen og forbehandling av inokulum og tilstedevaerelse

av umettede lipider i sterk grad påvirker gjaringsaktiviteten i et

maltosemedium. Disse effektens ble ikke observert i glucose- eller

sucrosemedier. At oksygen og umettede lipider ikke virker stimulerende

i et glucosemedium har sannsynligvis sin årsak i at glucose virker

represerende på enzymsystemer spesielt i de mitokondriske organeller

(3). Fors0k er også utfiart for å belyse aktiviteten av den oksydative

fosforylering ved de lave oksygennivåer som er anvendt i de refererte

arbeider. Ved sammenlignende studier av målare vekstutbytter (4) og

P/0-forhold (5) i cellen var det mulig å påvise mitokondrisk enzym-

aktivitet ved lave oksygendoseringer hos Metschnikowia pulcherrima

og Candida utilis selv i glucosemedier, mens vi ikke kunne observere

noen signifikant forskjell for Saccharomyces carlsbergensis i sammB

medium. Ble sistnevnte gjeer derimot dyrket i maltosemedier var det

også her mulig å påvise en viss form for aktivitet.

(1) Lie, S., & J.J. Gether. 1967. Proc. Europ.Brew.Conv., 167.

(2) Paltauf, F., & G« Schatz. 1969. Biochem. 8: 335.

(3) GeJrts, C.R.M. 1967. Antonie van Leeuwenhoek, 33: 451.

(4) Bauchop, T.f & S.H. ElBden. 1960. J.gen.Microbiol. 23: 457.

(5) Ohnishi, T., G.-Sottocasa, & L. Ernster. 1966. Bull.Soc.Chim.
Biol. 48; 1189.
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Bareri jästens tillväxtenen^ tik

Erkki Cura

Forskningslaboratorierna vid Finska Statens Alkoholmonopol (Alko),

Box 1035Q, Helsingfors 10, Finland

Viktiga faktorer vid undersökning av jästens tillväxt är cellmassans

bildning, gasmetabolism och etanolbildning. Tillräckligt noggranna

värden kan ej erhållas genom användning av batch-kulturer, ty det

omgivande mediet förändras kontinuerligt och nya faktorer inverkar

på det redan annars mycket komplicerade skeendet. Med en kontinuerlig

odlingsmetod kan dessa fluktuationer elimineras och bestämningarna

kan utföras vid s.k. steady-state. Vid undersökning av beluftnings-

intensitetens inverkan på bagerijästens cellkompositicn och aktivitet

erhölls med kontinuerlig metod värden, som möjliggjorde att av vilka

tillväxtsksendet kunde formuleras som en ekvation. Vid tillämpning

av termodynamiska data fann man att en odling där den största energi-

vinsten fås genom jäsning, är energetiskt mera ekonomisk än en aerob

odling. Om man känner energibildningen är det möjligt att beräkna den

energimängd som åtgår för jästens tillväxt. När odlingen sker anaerobt

är den bildade cellmassan som motsvarar 1 mol ATP ca. 10 g torr jäst

och vid aeroba förhållanden endast ca. hälften av detta värde. Man

kan förklara situationen genom att betrakta den totala ATP-produktionen

som en summa av olika energiskeenden . ATP producerad vid substratbas

är lämpligare för cellens tillväxt än ATP producerad genom oxidativ

fosforylering. De anmälda värdena av P/0 för jästens mitokondrier

(2-3) är för stora vid dessa beräkningar, värdet för intakta celler

ligger närmare 1.

von Meyenburg, H.K. Arch.Mikrobiol., 66, (1969) 289.

Ohnishi, T., Kawaguchi, K. och Hagihara, B. J.Biol.Chem. , 2bt'\,
(1966) 1797.
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Jästens .jäsningsförmåga och a-glukosidashalt

Heikki Suomalainen

Forskningslaboratorierna vid Finska Statens Alkoholmonopol (Alko),

Box 10350, Helsingfors 10, Finland

Vid bestämning av bageri jästens oc-glukosidasaktivitet med p-nitro-

fenyl-a-D-glukosid eller C maltos som substrat, maltosets jäsning

samt degens förmåga att stiga kan någon klar korrelation mellan dessa

inte observeras. Hos samma jäststam, som odlats under olika tillväxt-

förhållanden kan man dock finna en viss korrelation mellan jäst-

disintegratets a-glukosidasaktivitet och den hastighet med vilken

jästen förbrukar maltos samt degens stigningsförmåga. Vid undersökning

av olika jäststammar finner man att a-glukosidasaktiviteten och för-

mågan att stiga inte på något sätt korrelerar med varandra.

Genom att gaskromatografiskt studera förändringarna hos fria socker

i deg av vetemjöl utan tillsats av jäst fann man att glukos-, fruktos-

och maltosmängderna ökade 2-k gånger under 3 timmar. Med jästtillsats

minskade mängderna av glukos, fruktos, sackaros och raffinos märkbart

vid 3 timmars provbakning och även maltosmängden var efter denna tid

endast en fjärdedel av den degs som knådats utan jästtillsats. I

sockerbestämningar vid provbak fann man att en jäststam med låg a-

glukosidasaktivitet kan börja förbruka maltos tidigare än en stam med

hög aktivitet. Den sockermängd, som under jäsningen försvunnit ur

degen motsvarar den utvecklade koldioxidens mängd mätt med SJA:s

fermenteringsmätare inom - 15 % gränser, vilket motsvarar metodernas

noggrannhet.

Om man till degen i provbaket tillsätter sackaros eller glukos i

mängder, som svarar mot mängderna fritt socker i mjölet, kan man

konstatera en svag förbättring av stigningsförmågan; maltostillsats

försämrar snarare resultatet. Sackaras och p-amylas ökar ej degens

stigning, amyloglukosidas å sin sida åstadkommer en förbättring.



JOS

Furanocoumarin Biosynthesis in Ruta graveoiens

Tissue Cultures.

Douglas J. Austin"1" and Stewart A. Brown

Department of Chemistry, Trent University, Peterborough,

Ontario, Canada

Previous experiments , involving the feeding of C- and H-labelied

compounds to intact Ruta plants, have shown that umbelliferone (2,R=H)

and marmesin (4) can act as precursors of l inear furanocoumarins e.g.

psoralen (5). In later work, however, 7-demethylsuberosin (3) was not

incorporated and could not be detected in the plant even by trapping

experiments.

(5)

Time-course feedings of UC-label led (±)-mevalonate (1), umbelliferone

(?,R=H) and i t s ether (2,R=isopreny1), 7-demethylsuberosin (3) ,

(-)-marmesin (4) and psoralen (5) to Ruta leaf tissue cultures have

resolved this problem. Detailed results, possible biosynthetic pathways,

and applications of the tissue culture technique w i l l be discussed.

1. S. A. Brown, M. El-Dakhakhny, and W. Steck

Can. J. Biochem., 48, 863, (1970).

Present address: Svenska Tobaks AB, P. 0. Box 17007,

S-104 62, Stockholm 17.
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FLYDENDE KRYST ALLERS ULTRALYDKCENSKABER.

Bo Nordby Jensen

Kemisk Laboratorium III, H.C.0rs ted Institutet.

En ra?kke stoffer kan eksistere i to vätskefaser med omdannelses-

temperatur T . Ved temperaturer st0rre end T c er stoffet en

isotrop vceske.. og ved temperaturer mindre end T c (men st0rre

end smeltepunktstemperaturen) er stoffet en anisotrop vaeske. På

grund af den anisotrope fases krystalegenskaber betegnes denne som

flydende krystal. I videre betydning benyttes begrebet flydende krystal

for de stoffer, som udviser omtalte egenskaber.

Ultralydhastigheden og ultralydabsorptionen i flydende krystaller

ved temperaturer i nasrheden af T viser f0lgende karakteristiske
1-3temperatur- og frekvensafhaengigheder :

1) Ultralydhastigheden, U, har minimum for T = T .

2) Ultralydabsorptionen,(Z , har maximum for T = T .

3) I temperaturområdet omkring T observeres relaxations-

faenomener.

Disse afhaangigheder vil blive il lustreret ved hjselp af en raekke

malinger udfprt på stoffet p-anisyliden-p-butylanilin :

CH=N

Eksperimenterne viser endvidere, at der også finder en relaxation

sted i den isotrope fase ved fors0gsbetingelser, hvor faseomdannelsen

ikke kan forklare relaxationen, som derfor må tilskrives konforma-

tionsa?ndringer og/eller molekylaere vekselvirkninger i den isotrope

fase. Konsekvensen af disse observationer diskuteres.

Referencer

1) P. Martinoty et S. Candau, C.R.Acad. Se. Par i s , t. 271(1970)
Serie B-107.

2) W. A. Hoyer and A. W. Nolle, J. Chem, Phys. 2A (1956) 803.

3) A. P.Kapustin and T.Bykova, Soviet Phys. Crystallography
_U (1966) 297.
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Röntgenstrålars lågvinkelspridning i lösningar av lägre

alkylkarboxylater

Bengt Svens och Ingvar Danielsson

Institutionen för Fysikalisk Kemi, Åbo Akademi, Finland

Spridningen i hexanoat och oktanoät jämföres med för

"Hartleymiceller" beräknade intensiteter I(s) (1, 2). I

ekv. 1 är R p o l hela micellradien, R p a r kolvätedelens radie,

y -j_ resp. .Ppar palissadlagrets och kolvätedelens elektron-

täthet (^par
wO»25j paraffin). Den intermicellära vätskan

ges samma som en lösning vid CMC. s, G och j- har

sina vanliga betydelser; <£ (sR) =

Summation av bidragen från micellandelarna ger l(s)
b SR

(D
-

"parJparrv—par' pol solv*^ pol' J

Från uppmätta och beräknade I(s) beräknas parametrarna

med "Letagropvrid". Fig. 1 anger en "passning".för

1500
c/s

woo

soo

i = 1 7

e ~ / Ä \

0.025 0,050 0.075 0,100 Å -1

Fig. 1.

1',8 M kaliumkapronat (CMC ~ 1 M).

R , ligger a l l t så nära CKg-kedjans längd, men Rpar är

betydligt mindre. Detta stämmer ned uppfattningen, a t t

vattnet tränger re la t iv t djupt in i micellerna.

Referenser:

(1) Luzzati, V. and Reiss-Husson, F. J . Coll. I . Sci.

(1966) 534.

(2) Larsson, K. Z. Fnys. Cher,. N. P. 56 (1967) 173.
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Aktivitetsmålinger av metallblandfaser ved knudsen effuajon og

massespektrometri.

siv.ing. Thomas Thomassen, (l)

Dr. Derek J. Fabian. (2)

Department of Metallurgy, University of Strathelyde,

Glasgow Cl, Skottland.

Molekylär effusjon kombinert med et mapssespefctroaeter, for å

analysere effusatet, har siden 1967 fått en alt st0rre viktighet

for malinger av termokjemiske aktiviteter i metallblandfaser.

Metoden har imidiertid vart förbundet med praktiske vansker, som

n0yaktighet og stabilitet i massespektrometeret. Som en f0lge av

dette er en ny type effusjonkammer konstruert, med den fordelen

at pr0veutskiftingen nå tar bare 2-3 ainutter, og dermed senker

innstrumentelle usikkerheter.

Tre bineere aluminiumlegeringer er unders0kt med nevnte aetode.

1. Al/Cu Overenstemmelse med publiserte data fra EMK- og Transport

metoder ved 11OO°C-13OO°C. Dannelsen av Al C 3 ved bruk

av grafittfor funnet ikke å influere på reeultatene.

2. Al/Ag Överens temmelse med publiserte data angående aktiviteter,

mens AHm og ASms noe forskjellig ved 1150°G sammenlignet

med publiserte data ved 900°C. (grafittfor)

3. Al/Sn Reaksjonen mellom legering og grafittfor voldsom ved

li00o-l200°C. Bruk av BH- og Al^-for funnet tilfreda-

stillende. Positiv avvikelse fra Raoults lov ved 1200"C.

(1) siv.ing. T. Thomassen er for tiden forskningsstipendiat ved

over nevnte universitet.

(2) Dr. D.J.Fabian er "Senior Lecturer" ved samme universitet.
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OPL0SELI6HEDSPARAMETRE SOM EN UNIVERSEL POLARITETSSKALA.

K. Skaarup
Danmarks Ingeni0rakademi, K0benhavn.

Polydimensionale opl0selighedsparametre muli-gg0r en systematisk,

kvantitativ beskrivelse af forskellige typer processer-, der :"'

finder sted i og er influeret af opl0sningsmidler (organiske og

vand), og dermed for at opstille en universel poiaritetsskala.

Alment kan et stof karakteriseres med tilstreekkelig n?Sjagtighed

ved 3 parametre af typen (AE./V)2 = 6-, hvor AE. (cal/mol) er

cohesive energier, der refererer til henholdsvis dispersions-

kraefter (ö,), polare krafter (6 ) og hydrogenbindingskraafter

(6, ), og hvor V (cm ) er molarvolumenet.

f^lgende udtryk er udledt for en universel proces, hvor stoffet

A er opl0st i de (reale eller formelie) gransetlistande I og II,

karakteriseret ved henholdsvis (6. A T,V A T) og (6. A T T , V . T T ) , i

opl^sningsmidlet S4 der er karakteriseret ved (6. Q,V,-.):
1 jO O

i=d,p,h _ i=d,p,h
_

+ (VAI* I " L A I 5 - VAII* I ( 6 L A I I > } - AGA,solv.
hvor AG". er den partielie, frie energi (cal/mol) for veksel-

n j SOXV•

virkninger med opl^sningsmidlet. Udtrykket kan forenkles til:
i=d,p,h i=d,p,h „ _

I (A.»6. c) + A • V (6. c) + A = AG. .
L i i,S v L i,S o A,solv.

hvor de 5 A-konstanter kan bestemmes eksperimentelt.

8 polaritetsskalaer baseret på henholdsvis: 1-3) UV-absorption,

1) keto-enol ligevasgt, 5) vaskeadsorption, 6) hastighed af addi-

tionsreaktion, 7) hastighed af solvolyse og 8) hydrogenbinding

er korreleret med opl^selighedsparametre for ~30 opl(zSsningsmid-

ler. Korrelationskoefficienterne ligger typisk ved 97%.

Korrelationerne mellem polaritetsskalaerne bestemmes af forholdene

mellem de neavnte grasnsetilstandes 6^-forskelle, der karakterise-

rer og fastlaegger skalaerne. Disse Aö.-vaardier ligger i inter-

vallet o,o5-3,4 (cal/cm ) 5 , og A(AG)-v«rdierne for n-hexan/vand

tilsvarende i intervallet o,9-36,4 kcal/mol.

Det nuvsrende saet opl^selighedsparametre tillader beregning af

AG-vasrdier, der ligger inden for få gange de relevante målemeto-

ders standardspredning. Justerede parametre beregnet på basis af

et sat målte AG-vardier synes at give väsentlig bedre resultater.
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Et apparat til lior-tcmmelse af isotarnie vsske-

danp ligevsagte af horaogene vsskeblandinger.

Vagn Gundersen.

Fysisk-kemisk af deling, DIA-IC,

Selvgade 83, 13o7 Kabenhavn K, Danmark.

Tidligere beskrevne apparater bil målir.g af isoterme VEeske-damp

ligevsgtsdata har alle haft den ulempe, at betjeningen har kra-

vet en del eksperiraentel 0velse(l) og har dermed beslaglagt vi-

denskabelig arbejuskraft. Pordelene ved et apparat til rutinebe-

stemmelse af sådanne data er derfor indlysende.

Det her beskrevne apparat, der er en modifikation af Jones' ap-

parat(?), kan arbejde med homogene vsskeblandinger i området 50-

760 mm Hg. Bestemmelse af et sst ligevffigtsdata tager 10-40 min.

afhamgig af det aktuelle system, Åpparatet arbejder efter cirku-

lationsmetoden med cirkulering af dampen, således at kondenseret

"dampfase" flash-fordampes og bobler gennem vaskefasen for ätter

at blive kondenseret og ledt til flash-fordamperen.

Jones' apparat og dets modifikationer har ved bestemmelse af iso-

bare data givet gode resultater, men er lidet anvendelig til iso-

terme malinger. Problemerne skyldss issr, at det er vanskeligt at

opnå et konstant mangdeforhold mellem vaske- og dampfasen(l) samt

at reproducere den anskede temperatur(2). Ved at foretage en rsk-

ke modifikationer af Jones- apparat og samtidig lade regleringen

styre elektronisk er det lykkedes at overvinde disse problemer»

Ved hjslp af en flyder i kondensatforlaget, som virker på to sot

projektorer og fotoceller, der styrer trykreguleringen, sikres et

konstant m^ngdeforhold mellem daap- og vsskefasen. En temperatur-

reguleringsenhed, der regulerer sekundärt i forhold til niveaure-

guleringen, justerer automatisk temperaturen via trykket til den

0nskede vagrdi.

Appar-..t,;t8 anvendelighed illustreres med eksperimentelle data.

(1) Eåla, E., J. Pick, Y. Fried and 0. Yilims Vapor-Liquid

Equilibrium, P. 280-529, Pergamon Press, Oxford (1967).

(2) Jones, c.A., E.r. Schoenbom and A.P. Colburn, Ind0 Engo

Chem. •?£, 666 (1943).
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.En undersegelse af thiocyanatlonen som brodannende ligand.-

iStabilitetskonstanter for bindingen af solvioner til

isotIiiocyanåt~cöbålt(III)- og -chrom(III)-aminkomplexerr

i varidig ":opl0sning. *

D.N. Purohit og Jannik B.jerrum

Kemisk Institut I (uorganisk kemi),

H.C.0rsted Institutet, K0benhavn

Gerniem en rsekke mere eller mindre kvalitative, preparative og

fysisk-kemiske undersogelser er det bekendt, at en betydelig kom-

plexdannelse finder sted mellem selvioner og isothiocyanatkom-

plexer. Ved at arbejde i tilstrsskkeligt fortyndet oplosning

viste det sig muligt ved potentialmålinger med s0lvelektrode at

studere denne komplexdannelse med i so thi o cyanatkofflplexer af co-

balt(III) og cnromClH). Stabilitetskonstanten for bindingen af

en s0lvion fandtes at have fslgende vserdier i 0.03 M KN03 ved

25°C: CrCNB3)5NCS
2+ 10 5' 1 1, CoCNI% ̂NCS2"*" lO^*02,^ trans-
6 + 5 5 ^ 1

25 C 3 ) 5 , % ̂  ^

Co en2(NCS)2
+ 10 3' 9 6 og cis-Co en2CNGS)2

+ lO5'5^ M"1. Det er be-

mEerkelsesveardigt, at konstanterne er af samme starrelsesorden

som farste dannelseskonstant ~ 10^"" i det af Leden unders0gte

sslvthiocyanatsystem, og ligeledes at konstanten for solvkom-

plexet med Cr(NH3 ) 5 NGS
2+ er väsentligt starre end for den til-

svarende cobalt(III) förbindelse. Sidstnsvnte forhold skyldes

muligvis en forskellig Dindingsstruktur i de 2 förbindelser.

At £13-00 6^(1^03)2 +-komplexet binder salvioner vsesentligt stser-

kere end det tilsvarende trans-komplex, tyder på, at begge

svovlatomer er bundet til S0lv i cis-förbindelsen.
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Polarografiske og titrimetriske undersflgelser af komplexdannelse mel-

lem metaljon og aminosyrer.

Jörgen Birger Jensen

Fysisk-Kemisk Insti tut , D.T.H., Bygning 206, DK 2800 Lyngby, Danmark.

Den polarografiske behandling af et system, hvori der sker en konseku

tiv komplexdannelse mellem metaljon og ligand efter ligningen:

Men+
 + X t MeXn+, MeXn+

 + X t MeX^ etc.

er ofte baseret på den af DeFord og Hume udvikiede ligning:

ud fra hvilken de konsekutive stabilitetskonstanter kan bestemmes ved

hjslp af polarografiske fors0gsdata og kendskab t i l aktivitetskoeffici-

enterne af de indgående komponenter.

Komplexdannelsen raellem Cd -jonen og imidazol er blevet unders0gt på

denne made. Unders0gelsen er foretaget i forskellige konstantholdte

jonmilj0er, hvor imidazolkoncentrationen er varieret fra 0,01 t i l 0,1 M.

For hver imidazoikoncentration er den tilh0rende aktivitetskoefficient

blevet bestemt. Ved anvendelse af imidazolaktivitet er de konsekutive

komplexkonstanter blevet bestemt t i l og med 6. komplextrin. Fordelings-

br0ken og molprocenten for de enkelte komplexkomponsnter er blevet be-

regnet. 1 den polarografiske celle er anvendt et tre-elektrodesystem.

Elektrodereaktionernes reversibilitet er blevet fastslået med en Kalou-

sek-kommutator.

Resultaterne fra de polarografiske data er blevet kontrolleret

1) dels ved titrimetriske unders0gelser baseret på, at aminosyrens sy-

re-base ligevsgt vil bliv- forskudt ved komplexdannelse med en grad,

der er bestemt af komplexkonstantens st0rrelse,

2) dels ved potentiometriske malinger med jon-selektive elektroder,

hvorved bl.a. aktiviteten af de frie Cd++-joner males og de komplex-

bundne bestemmes.
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Donnaneffekter vid gelkromatografering av lignosulfonater

Kaj Forss och Bengt Stenlund

Centrallaboratorium Ab, P.O. Box 10136, 00100 Helsingfors 10

De fortsatta undersökningarna av de effekter som påverkar den gel-
kromatografiska frakti one ringen av lignosulfonater har bl. a. givit
följande resultat: Om ett litet prov bestående av lågmolekylära lig-
nosulfonater elueras med vatten genom en Sephadexkolonn utesluts
en del av provet beroende på en Donnan jonuteslutningseffekt. Om
provet förutom lågmolekylära också innehåller högmolekylära ligno-
sulfonater, uppstår däremot en Donnan joninneslutningseffekt som
inverkar bromsande på elutionen av sådana molekyler som kan pe-
netrera gelén. Det visade sig också att mängden högmolekylära lig-
nosulfonater i provet påverkar sambandet mellan molekylvikten och
elutionsvolymen om elutionen utföres med vatten. De ovannämnda
effekterna elimineras dock om elutionen utföres med elektrolytlös-
ning.

Vid elution med vatten ger kalcium- och litiumlignosulfonater helt
olika frakti one rings resultat trots att proven, utom i avseende på
kat jonen, är identiska. Genom jonselektiva mätningar konstatera-
des, att lignosulfonater med envärd katjon dissocierar i högre grad
än lignosulfonater med tvåvärd katjon. Donnan retardationseffekter-
na är därför mera framträdande vid fraktionering av litiumlignosul-
fonater, och av denna orsak elueras litiumlignosulfonater senare
med vatten än kalciumlignosulfonater. I närvaro av en elektrolyt
uppstår inte skillnader i dissociationen, varför kalcium- och litium-
lignosulfonater ger samma frakti one ringsresultat om elutionen ut-
föres med en elektrolytlösning.

I föredraget behandlas såväl experimentella resultat som den teo-
retiska bakgrunden till de iakttagna fenomenen.



Sulfonamidernas bindning till humant serumalbumin

K.Elofsson, S.O.Nilaaon och A.Ågren

Farm, fakulteten, Box 6804, 113 86 Stockholm

Bindningen av aulfonaaiider till humant serumalbumin har studerats

med hjälp av jämviktadialys. Genom undersökning av pH-beroendet har vi- j

sats, att den bladdade drogens bindning kan försummas i jämförelse med

anjonens, men att det i viasa fall föreligger e.n konkurrens om det pri- |

raära bindningsstället dem emellan. Antalet typer av bindningsställen är

minst två. En modifierad Scatchardekvation har uppställts med vars

hjälp stabilitetakonstanter beräknas. Härvid har med stöd av Swaney och

IQotz (1) antagits ett primärt bindmngsställe, vilket givit god över-

ensstämmelse med experimentella data.

Av de undersökta sulfonamiderna utgöres en stor del av närbesläk-

tade sulfapyrimidmer, av vilka 4-pyrimidinerna visar högre bindning

än 2-pyrimidinerna. Substitution med alkyl- och alkoxygrupper ökar

bindningsgraden med kraftigast effekt av aikoxysubstitution. Ökad längd

iv substituentens kolkedja medför ökad bindning. Eventuell sterisk ef-

fekt diskuteras.

3indningskonatanten för den primära bindningen av anjon uppvisar

stor variation, och uppenbarligen föreligger andra bindningskrafter än

eiektrostatiska, t ex hydrofob bindning. En undersökning av sulfonami-*

dernas hydrofoba karaktär har gjorts genom att bestämma deras fördel-

ningskoefficient mellan cktanol och vatten. Korrelationen mellan denna

storhet och bindningskonstanten är relativt god, vilket tyder på att

ovannämnda bindningatyp föreligger. Bestämning av entropiändringen vid

reaktionen kan också ge upplysning om detta. För några sulfapreparat

pågår därför underaökning om bindningens variation med temperaturen.

For flertalet undersökta sulfapyrimidiner har elektronfördelningen

1 pyrimidinringen beräknats med hjälp av ett dataprogram (2) grundat på

extended Hiickel theory. En god korrelation har visat sig föreligga ael-

lan bmdningekonstanten och laddningen hos den paraBtällda atomen i pyri-

midinringen. Detta antyder förekomsten av en charge transfer complex

.aellan pyrimidinringen 1 sulfa och mdolringen i tryptofan, BOB antas

utgöra en del av det primära bindningsstället i albuminmolekylen (1).

Referenser

'. J.3. Swaney and i.if. Klotz. Biochemistry J2> 2570 (1970)

2. Z.5. Hermap. and R. Manne. Prelim. Research Report No 224 (1968)
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Några nukleofilers reaktivitet i reaktioner med metylperklorat,

metylnitrat och metylbensensulfonat i vattenlösning

Jouko Koskikallio

Fysikalisk kemiska institutet, Helsingfors universitet, Finland

Reaktionshastighetskonstanterna för reaktioner mellan metylbensensulfo-

nat och olika nukleofiler i vattenlösning kan inte noggrant beskrivas

med den lineära frienergiekvationen enligt Swain och Scott

log k/k = s n t c (1)
o

2
och inte heller med Edwards ekvation

log k/k = otE + pH (2)

Endast för reaktioner med nukleofiler av samma typ är det möjligt att

anpassa reaktionshastighetskonstanterna till ekvationerna (1) eller

(2). Reaktionshastighetskonstanterna för reaktioner mellan metylbensen-

sulfonat och basiska nukleofiler som innehåller JSXI syreatom scm

attackerande nukleofiliskt center kan anpassas lika bra till Swain och

Scotts enparameterekvation (1) och Edwards tvåparameterekvation (2).

Bästa resultat erhålls vid tillämpning av följande ekvation

log k/k = a pK + b (3)
O GL

För reaktioner av metylnitrat, metylbensensulfonat och metylperklorat

med syre innehållande nukleofiler är konstanten a i likheten (3) 0,228

(MeNOj, 0,235 (BzSOJfe) och 0,235 (MeClO ). Värdet för a är- konstant
3 3 *•

och oberoende av substansen. Alla tre substanserna är lika selektiva
med hänsyn till ändringen av basiciteten av nukleofiler.

1. Swain, C. G. och Scott, C. B., J. Am. Chem. Soc. 75 (1953) 141.

2. Edwards, J. 0., J. Am. Chem. Soc. 76 (195»,) 1540.
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-•,s ti-hetssiudier over organiska protolyters övergång mellan två väts-

efaser. Sambandet i.'ellan väteMndniag och övergångshastighet,

Allan Ågren och Arne Brodin

,ar:;ii!:ev?iEb fakulteten, Box 6304, 113 36 Stockholm

fastigheten vid övergången av ett ämne mellan två vätskefaser be-

Gt'img iv bl T. ornrörningshastigheten. kontaktytans storlek och pH om äm—

net är en protolyt. Undersökningen har gjorts med en droppteknik, där

nan låter droppar av den ena fasen falla eller stiga i den andra fasen.

Under de använda betingelserna kan övergången behandlas som en reaktion

av första ordningen. Den observerade hastighetskonstanten är sammansatt

av en "diffusionskonstant", innefattande såväl diffusion som cirkula-

tion i vardera fasen, och resolvatiseringskonstanterna k(aq —> org) och

kforg —> aq). Vid jämvikt är dif fusionen noll och fördelningsfaktorn

kan definieras med uttrycket

jr _ k(aq -» orgl _ c(org)
D k(org —> aq) ~ c(aq)

där c är koncentrationen oladdat ämne. Log k , avsatt mot pH ger figu—
O OS

rer av följande typ för en envärd oladdad syra

log kobs

pH

<:i-.\ -> org) erhålles genom extrapolering till pIC .

Jei v.sas, att om flera protolyter med olika fördelningsfaktorer stude-

ras ;;ied användande av samma vätskepar, ändras k(aq -» org) medan

.<.ore;->aq; varierar relativt obetydligt.
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Analys av kinetik-data med hjälp av spline-funktioner.

Svante Wold, Organisk Kemi, Umeå Universitet, Sverige.

Analys av kinetik-data som väl följer den teoretiska mo-

dellen är ett förhållandevis enkelt problem. God överens-

stämmelse mellan modell och data är emellertid ett ideal-

fall; ofta har man i praktiken ett av följande två fall:

a. överensstämmelsen mellan modell och data är ganska

god, men man observerar små systematiska avvikelser, som

man har problem med att analysera och tolka.

b. Den teoretiska modellen är antingen osäker, eller så

komplicerad att den inte går att anpassa till data. Man

vill ändå analysera data på något sätt för att leta efter

regelbundenheter vid variation av betingelserna.

I dessa fall har spline-funktioner visat sig vara värde-

fulla analys-verktyg. Genom att frångå den teoretiska mo-

dellen och i stället anpassa en spline-funktion till data

kan analysen utföras på ett förutsättningslöst sätt.

En spline-funktion definieras som en kedja av olika poly-

nom av nste graden (vanligen n=3) med bivillkoren att funk-

tionen och dess n-1 första derivator är kontinuerliga.

knot 2 Continuity
conditions:

Användningen av spline-funktioner för data-analys av kine-

tiska data visas med två tillämpningar: Analys av små av-

vikelser från modellen i noggrann inden-kinetik (fall a)

och analys av biokemiska kinetik-data där modellen är myc-

ket komplicerad (fall b ovan).
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TO NYE FLUOR-ATOM KILDEE TIL KEMISKE LASERE.

G. C. Pimentel og 0. D. Krogh.*

Department of Chemistry,TJiiiversity of California,Berkeley,U.S.A.

Der er undersegt felgende fire kemiske systemer: C1F/H_,

C1F,/H , C1F/CH og C1F /CH „ Ved photolyse blev der i de to

ferste systemer frembragt både HF- og HCl-laseremission, mens de

to sidste systemer kun gav anledning til HF-emission. For alle

systemernes vedkommende er laseremissionens fordeling på vib.-

rot. overgange unders0gt som funktion af tiden, og der er draget

konklusioner vedriarende den initielle populationsfordeling på

vibrationsenerginiveauerne. Disse fire systemer reprssenterer de

engangsinitierede kemiske lasere med den starste intensitet og

lsngste emissionstid, der er kendskab til, og må derfor anses for

at vasre gode kandidater til kontinuerte lasere. På denne baggrund

opstilles der modeller og postuleres reaktionsskemaer for de ind-

volverede gasfasereaktioner. Emissionstidens laangde forklares ved

antagelse af én eller to keedereaktioner i hver af systemerne.

Deaktiveringen af de eksiterede HF- og HCl-molekyler disku-

teres, og den iagttagne udslukning af laseremissionen begrundes.

Der dragés sammenligning mellem de fire systemer og deres emis-

sionsm0nster, og de to sidste sammenlignes ined det allerede kend-r

te system UFg/CH

1. K. L. Kompa, J. H. Parker og G. C. Pimentel, J. Chem. Phys.

ii, 4257 (1968).

2. J. H. Parker og G. C. Pimentel, ibid. £jL, 91 (1969).

Arbejdet er udfert i tiden juli 1969 - aug. I97O med orlov

fra Danmarks Ingeniorakademi, Afdelingen for Fysisk og TJor

ganisk Kemi, S0lvgade 83, 1307 K0benhavn K.
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UV-spektra av komplex mellan organiska disuif ider

och några olika acceptorer

B. Neländer

Termokemiska laboratoriet, Kemicentrum, Lund

UV-spektra av komplex mellan organiska disulf ider och olika

acceptorer i kolvätematris vid 77K har upptagits. Härvid observeras

två absorptionsband, som kan hänföras t i l l laddningsöverförings-

absorption. Våglängdsski11 nåden mellan absorptionsmaxima för de två

banden beror av den diedriska vinkeln (CSS/SSC) hos den i komplexet

ingående disulf iden. De erhållna resultaten har tolkats med hjälp

av Mulliken's teori för 1addningsöverföringskomplex och naiv MO-

teo r i . Verkan av laddningsöverföringen på disulfidens struktur dis-

kuteras.
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Mikrob0lgespektre af isotope pyrazoler

Lise Nygaard

Kemisk Laboratorium V, K0benhavns Universitet

H. C. Örsted Institutet, DK-2 7OO K0benhavn 0.

Mikrob0lgespektret af pyrazol, C^H^N-, blev f0rst un-

ders0gt i Washington (J). Kirchhoff's arbejde omfatter ud-

over tilordning af spektret måling af molekylets dipolmo-

ment. Dipolmomentet har (nästen ens) komponenter längs de

to hovedinertiaxer i molekylets plan - et bevis på, at hy-

drogenatomerne i gasfasen er lokaliserede, og at hver en-

kelt tautomer form optrader som et normalt stabilt molekyle.

Videre arbejde med isotopsubstituerede pyrazoler er ud-

f0rt af Brown et al. ved Monash University (2), af Pozdeev

et al. i Ufa, USSR (3) og i K0benhavn af D. Christen, O.

Snerling og E. Vestergaard. Adskillige resultater er frem-

gået af disse spektre, herunder molekylstruktur, dipolmo-

mentets retning og 4N-quadrupolkoblingskonstanter.

U ) W. H. Kirchhoff, J. Am. Chem. Soc. 139 (1967) 1312 og
2242.

(2) G. L. Blackman, R. D. Brown og F. R. Burden, J. Mol.

Spectry. 36. (1970) 528.

(3) Under trykning.
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Laser-ramanspektra av klorerade polyetener

J. Johan Lindberg och Folke Stenman

Inst. för trä- och polymerkemi, Inst. för fysik, Helsingfors universitet,

Helsingfors, Finland

Laser-raman- och infrarödspektra i området 250-4000 cm har uppmätts

för klorerade polyetener (CPE) (27-43 % .Cl) i fast fas. En jämförelse

med amorft PVC visar långtgående olikheter, medan stora likheter med

delvis kristallint polyeten (PE) observeras. De undersökta CPE-poly-

mererna kan karakteriseras som kristallint PE med inblandade amorfa,

delvis klorerade områden. De erhållna resultaten bekräftas av DSC-mät-

ningar. Undersökningen visar även, att ramanbandens 2883 och 615 cm

intensitetsförhållande kan användas för Cl-bestämning i CPE. I somliga

av preparaten observerades en stark bakgrundsabsorption hos ramanspekt-

ret.

I
.' 'fil

I
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Ramanspektre af polykrystallinsk chlor- , brom-og .iod-

cyan ved -1Q6°C.

Ole Faurskov Nielsen og Daniel Efejgaard Christensen,

Kern. Lab. V, H.C. 0rsted Institutet, K0benhavns Universitet.

Chlor- og bromcyan tilharer begge rumgruppen Pmmn (DI?)

med to molekyler i enhedscellen (1,2), medens jodcyan til-

h0rer rumgruppen Cg^ (3) med et molekyle i enhedscellen.

Vibrationerne i krystallen er klassificeret efter

Winston og Halfords metode (4) ved anvendelse af korrela-

tionen mellem molekylsymmetri, "site"-symmetri og faktor-

gruppesymmetri. Dette medforer felgende fordeling for

chlorcyan og bromcyan. Interne vibrationer: 2 A , 1 B, ,

1 B5g, 2B l u, 1 B2u, 1 B3u. Externe vibrationer: 1 A ,"

2 B2g, 2 B3g, 1 B2u, 1 B3u. Fordelingen for jodcyan

bliver: Interne vibrationer, 2 A.( , 1 E. Externe vibration-

er: 1 E.

Ramanspektrene af polykrystallinsk chlor-, brom- og
jodcyan er blevet optaget ved -196°C med et laser Raman-
spektrometer.

Der er i Ramanspektret observeret både interne og ex-

terne vibrationer. En fuldstendig tilordning af de observe-

rede Ramanlinier er dog ikke mulig udfra spektrene af de

polykrystallinske stoffer.

En sammenligning med foreliggende infrarade resultater
vil blive foretaget.

1. S. Geller, A. L. Schawlow: J.Chem.Phys. 2^, 779 (1954)

2. R. B. Heiart, G.B. Carpenter: Acta Cryst. 9, 889(1956)

3. J.A.A. Ketelaar, J.W. Zwartsenberg: Rec.Trav.Chim. $8,

449 (1959)
4. H. Winston, R.S. Halford: J.Chem.Phys. 17, 607 (1949)
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;3 Cyanazide. Preparation, samt tilordning af normalsving-

•i nings frekvens er i IR - o g Raman spektre.

"é.
v Flemming Nicolaisen.

1 Kemisk Laboratorium V, H.C. 0rsted Institutet.

| Kobenhavns Universitet.

:J Cyanazide (I) - NCNNN - er eksplosivt i såvel vaeske

som krys tal-fas en, og under specielle omsteendigheder også

i gasfasen. I spektroskopiske unders0gelser, der hidtil
r er udf0rt på (I), har (i) vseret forurenet i ukendt omfång.

To metoder til fremstilling af mindst 96% rent (I) om-

-'; tales.
--'-.

I a) BrCN(gas) + NaNNN

I b) ClCN(liq) + NaNNN

I Reaktionerne er fulgt IR-spektroskopisk. Til påvisning

i af små urenheder af BrCN og (CN)2 viste far-IR sig at

J vaere bedst.
1 Ved både a og b er det vanskeligt at fjerne BrCN og
5 C1CN helt fra (I), a medf0rer tillige 2-3% (CN)2.

1 På basis af IR-spektre af gasformigt og fast (I), samt

? Raman-spektre af (I) opl0st i CH2C12 og CH^CN, forelaegges

g en ny tilordning af normalsvings frekvens er (Tabel).O)

"i
i

sjj

ä

1
'i

A

i

Specie

A'

A"

n r
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Ref.1
2230

2120

1250

920

864
450(2) 442
167

520

444

233

667

93

For A'-klassen a^skuteres de alternative muligheder.

1) H.F.Shurvell, and D.W. Hyslop, J.Chem.Phys. 52 881 (1970)

2) D.E.Milligan, o.a. J.Chem.Phys. 43. 3149 (1965)
3) B.Bak, 0.Bang,F.Nicolaisen,and O.Rump, Spectrochim.Acta.-(i9'
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En praktisk og teoretisk unders^gelse af tris(ethylendiam .in•

Rh(III) kationcns vibrationsspektrum.

Gunner Borch

Kemisk laboratorium A. , Danmarks tekniske HfSjskole

DK-2°0 0 Lynn by, Danmark,

Per Kalfdan Nielsen

Kemisk laboratorium TI, K.C,0rsted Instituttet

DK-21Q0 KjJbenhavn, Darcnark.

En fors$z5gsvis tilordning af samtlige fundamental-

svingninger i vibrationsspektra af ethylendiaminkomplekser

har hidtil ikke vseret ivaerksat. Af denne grund er i. ncer-

vsrende unders?5gelse gennemf^rt en normalcoordinat-

analyse af tris(ethylendiamin)Rh(III) ionen i A(655)-

formen. Idet ionen antages at tilh^re punktgruppen D

er normalvibrationerne beskrevet ved den irreducible

representation:

18 A1 + 17 A2 + 35 E.

Analysen har bekrsftet empiriske formodninger om kobling

mellem de forskellige vibrationer i området 1500-100 cm"1.

En rskke af absorptionerne fra dette område vil blive

beskrevet med hovedvsgten lagt på rhodium-nitrogen

strskningsvibrationerne.
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Sammenligninff mellem "ab initio"-beregnede og experimen-

telt bestemte egenskaber for formamid.

Daniel H. Christensen

Kem. Lab. V, H.C. 0rsted Institutet, Kebenhavns Universitet,

Resultaterne af en rsekke "ab initio"-beregninger ud-

fort for forskellige georaetriske konfigurationer af form-

amid med et ret stort sset bas is funktioner er fornyligt

blevet publiceret (1). Udgangspunktet var den "ikke-plane"

struktur, som er bestemt ved mikrob0lgeunders0gelse (2).

Ved at variere C=0, C-N og N-H afstandene fandtes energi-

minimum for vaerdier, som ligger indenfor den experimen-

telle usikkerhed ved mikrob0lgebestemmelsen. Ligeledes var

der god overensstemmelse mellem beregnede og experimen-

telle vaerdier for dipolmoment, N-quadrupolkoblingskonstan-

ter, samt barriere for indre rotation om C-N bindingen.

Beregningerne viste samtidigt en forventet forlaengelse af

C-N bindingen under den indre rotation om denne binding

som f0lge af en formindskelse af dens dobbeltbindings-

karakter. Den beregnede NHp-inversionsbarriere, ca.

40 cm~ , afviger derimod stasrkt fra den ved mikrob0lge-

unders0gelsen (2) fundne vaerdi, 370 + 50 cm" .

Referencer:

1 . D.H. Christensen, R.N. Kortzeborn, B. Bak og J.J. Led,

J.Chem.Phys. 53, 3912 (1970).

2. C.C. Costain and J.M. Dowling, J.Chem.Phys. 32, 158

(1960)
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.-i riij:iP'-ler Kristallina material med röntgendiffraktometri

Yngve Andersson

Arbetsmedicinska Institutet 104 01 Stockholm 60

Kvantiiativ dnalys av mineral i form av mycket små partiklar är ett
pro:len, vars oetydelse ökar med utvecklingen och skärpningen av miljö-
kraven. Linder -ie senaste decennierna har analysmöjligheterna förbätt-
ra is avsevärt på marina områden, men när det gäller att bestämma fri
.-.risiailin kiselsyr-d exempelvis kvarts, kristobalit och tridymit, vilka
illa har egenskapen a n kunna förorsaka lungfibros, har några nya raeto-
• ;er ej kommit fram. Mineraibestämning med röntgendif frakt ion är fort-

 :~
farande den enda metod med vars hjälp man kan skilja på de nämnda mine- :

raierna. I;enna analysmetod har dock under lång tid varit ofullständigt^ -
undersökt och har av denna anledning betraktats med en viss misstro. - ;
Metoden har varit behäftad med stora felkällor, vilka resulterat i onö-
digt osäkra analysresultat och felaktiga tolkningar av dessa.

i avsikt att förbättra analysresultaten har såväl preparationen av pro-
ven som analysmetoden i sin helhet variabelstuderats. Detta har givit
som resultat att en rad apparatfaktorer har kunnat påvisas och att hela
analysmetoden har Kunnat förenklas, samtidigt som den gjorts snabbare
och säkrare. Den nödvändiga provmängden har dessutom kunnat minskas ned
till en bråkdel av vad som tidigare krävdes. Röntgendiffraktionskurvor
tas fram för kvartsmängder om 10 mikrogram.

Metoden kan i korthet beskrivas som en slamningsmetod, där provet ev.
med hjälp av cyklon insamlas på ett vägt filter, vilket efter torkning
och vägning löses bort. Om cyklon ej användes, kan man tillgripa ett
snabbsedimenteringsferfarande, med dispergering av provet med ultraljud,
för att erhålla för analys önskvärd partikelstorleksfraktion. Efter pre-
parationen slammas den utvalda fraktionen upp i en given vätskemängd
till en bestämd koncentration. Efter uitraljudsbehandling av provet tas
en bestämd volym ut och överföres till en särskild mikroprovhållare,
där provet får indunsta. Kvar på provhållaren och fasthållet av elektro-
statiska krafter blir ett tunt skikt av partiklar.

Efter preparationen analyseras provet på vanligt sätt med det undanta-
ger att någon särskild kvantitativ analys oftast inte behöver göras, då
par i ikei.-,!' lktets tinga tjocklek i kombination med begränsningen av par-
t ik"l/,torleken medför att mineralmängd och extinktion blir proportio-
nell i. :en nuvarande rutinmetoden har utarbetats för 0,5 och 1,0 mg prov.
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Hydrothermal syntese og magnetiske egenskaber af TbOOH,

"DyOOH, HoOOH, ErOQH, og YbOOH/"~T~"'*""~'

Axel N0rlund Christens.en

Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal

C.N.R.S., Cedex No 166, 38-Grenoble-Gare, Prance.

Den monokline modifikation af oxid hydroxiderne af ter-

bium, dysprosium,' holmium, erbium og ytterbium blev frem-

stillet ved hydrothermale synteser. De magnetiske egen-

skaber af forbindelserne blev unders0gt ved temperaturer

mellem 2.H K og 273 K.

TbOOH, DyOOH og ErOOH er antiferromagnetiske med Neel

temperaturen 10 K, 9 K og 7-2 K, og har metamagnetiske

egenskaber i stasrke magnetfelter. HoOOH og YbOOH var ikke

magnetisk ordnede ved 2.4 K. I det paramagnetiske tempera-

turområde har alle forbindelserne moieere Curie konstanter,

der svarer til de teoretiske vaerdier for de frie ioner.

Den magnetiske struktur af DyOOH er blevet bestemt ved an-

vendelse af neutronpulverdiagrammer optaget ved 4.2 K og

300 K. De magnetiske spin er beliggende i (010) planen og

en vinkel på 80° med a aksen. Et magnetisk moment på

9-7 - 0.3 nB for Dy
5 + er blevet bestemt ud fra gamma re-

sonans spektre.

nuvarende adresse: Kemisk Institut, Aarhus Universitet

DK-8000 Ärhus C, Danmark.
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Jämviktsundersökningar av molybdofosfater i 3 M Na(ClO J .

rLage Pettersson : ! ^ r r î ^ -

Avd. för oorganisk kemi,; Umeå Universitet, 901̂  87_ Umeå

Systemet H -MoO^'-HPC^" har studerats i 3 M Na(ClÖ;); vid-25°C

dels med emk (potentiometriska titreringar varvid, glaselektrod an-

vänts som haltmätande elektrod) och dels med spektrofotometri.

Mätningarna har visat att det i pH-området 2 , 5 - 9 existerar två

typer av komplex, gula och ofärgade.

De ofärgade dominerar vid molybdat-fosfätförhållanden <2.5 och mät-

data i detta område kan förklaras med följande komplex:

6 - 2
5" och

1 0 4 5 4 ^ med log P 8 5 j 2
= 6 1 " 9 6 7 ± 0 - 0 1 8 .

log P 9 5 2= 67.07 ±0.08 och log P1 Q 5 2= 70.86 ±0.09.

Felen är givna som 3 a .

Vid molybdat-fosfätförhållanden > 2. 5 och för pH <5. 5 uppträder de

gula komplexen. Beträffande dessa pågår en omfattande dataanalys.

Resultaten synes tyda på förekomsten av en serie av likkärniga

komplex. En god anpassning till mätdata fås med komplexen:

(H)14(MoO4)9(HPO4)6", (H)15(MoO4)g(HPO4)5" och

(H)w(MoO4)q(HPO,) ~, men även likkärniga serier med 8, 10 och

11 molybdat ger relativt god anpassning.
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MEKANISMEN FÖR OXIDATION AV VANADIN (IV) MED PEROXODISULFATJON

Sven-Åke Frennesson- och - S t u r e F r o h a e u s :

Oorganiskrkémi 1, Lunds Universitet, 220 ro7 LUND 7

Peroxodisulfatjon sönderfaller i vattenlöshing utefter två sam-
2"tidiga reaktionsvägar: -d[S20g "j/dt = k,

„ d [V(VJ]
10'

d t

M s

Fie l

0,5

0,0

[H+]=0,24 M

[H+]=O,16 M

2~[S208
2~]=0,028 M

M

,08
2~] + kR [H+] [S208^"].

Olika metalljoner oxi-
deras av peroxodisulfat en-
l igt ganska individuella
mekanismer. Reaktionen mel-
lan vanadin(IV) och peroxo-
disulfatjon är vid t i l l -
räckligt hög vanadinkoncen-
tration av O:te ordningen
ned avseende på reduktions-
medlet (se fig 1). Följande

hastighetslag gäller då (se fig 2):

d[V(V)]/dt = k2 [H+] [S20g2~]
Hastighetskonstanten är 1,8*10
M s~ vid 40,0 °C, då jonmediet be-
står av 2,00 M (H,Na)C10 . Som fram-
går av fig 2 tillkommer vid högre pH
ett bidrag från k..-vägen. Aktive-
ringsenergin är 107 kJ-mol" .

Vi har följt ökningen i vana-
din (V)-koncentration spektrofotomet-
r iskt (350 ma) och studerat peroxodi-

' ' sulfatsönderfallet med en cerimetrisk
metod. Redoxreaktionen sker med en hastighet som är t re gånger den has-
tighet varmed peroxodisulfatet sönderfaller just efter oxidationen av
a l l t vanadin(IV). Vi föreslår följande mekanism:

(långsam)

4 -

2 -

vo(s2o8)

vo(s2o8)

H20

OH

\C

V0'
,2+

SO
4

HSO

V 0 2

V 0 2

V0o

HSO

HSO,

2 SO,

HSO,

OH 2 SO,
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Vätske-extraktion studier av komplexbildningen-mellan flialkyl-

"• fosforsyra 'och neutrala^ komplexbildare ä^ ; - -_-.-_ r r-J"

i-.J^rtzz-r-ps^+T). Hay LTem -;-..__ ... ._:V̂ 'Ä"-"":V':':'""""'-V-'~~-

Institutibnen; för Oorganisk Kemi, Kimgl Tekniska;Högskolan,

100 44 Stockholm 70, Sverige.

Komplexbildningen mellan di-butylfosforsyra (HDBP) och tri-

butylfosfat (TBP) i bensen och mellan di-(2etyihexyi)fqsforsyra

(HDSHP) och TBP eller tri-oktylamin (TOA) i toluen har under-

sökts genom fördelningsstudier av dialkylfosforsyran (=HA:) med

radioaktivt märkt HDBP och HDEHP (P-32) söm spårämne i följande

tvåfas system: HDBP-TBP-bensen/O.10 M H 2S0 4; HDEHP-TBP-toluen/

0.10 M (Na,H)C10 } HDEHP-TOA-toluen/O.10 M (Na,H)ciO4. Pördel-

ningsdata D = f([H +], C H A, .C^), varvid D är den experimentellt

bestämda fördelningskvoten för HA mellan den organiska och vat-

ten-fasen, har analyserats med datamaskin och programmet Leta-

grop-Distr . Detta program beräknar de "bästa" värdena på kon-

stanterna K., t K 2 . . . . K^ för bildningen av komplexen

(H+) (HA) B i de båda faserna genom minimering av fel-kvadrat-

summan U = £ (logD, D~ ) . Datamaskinanalysen tyder på
1 ber exp

förekomsten av följande species: 1) HA(org), H2A2(org) och HA,

A", H 2A 2 i vatten-fasen 2) med T. = TBP, HAB(org) 3) med B =

TOA och HA = HDEHP, HAB(org) och (BH+C104)2(org).

För G ,„ < 5 x 10"4" M och -log[H+] < 3, finns möjligen också

komplexen H A+(aq) och HA«HC104(org).

1. Liem, D.H., Acta Chem Scand, in press
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IV V V
Dannelse af kationkomplekser me 11 em Zr og Nb eller Ta .

Emil S0re.nsen

Atomenergikommissionens Fors0gsanla2g Ris0

Roskilde, Danmark

Niobium og tantal er kendt som grundstoffer,.der kun

danner stabile vandopl0selige förbindelser med enkelte anio-

niske kompleksdannere.

Imidlertid har det vist sig at zirconylioner ZrO++ ikke

blot associerer indbyrdes, men også med deltagelse af Nb el-

ler Ta . Sådanne blandede ioner som er positivt ladede } har

vist fuldstcndig stabilitet i fortyndet flCl, HC10,. eller HNOq

ved atomforholdene Zr/Nb = 1 eller Zr/Ta = 3.

Blandede polyioner med forskel ligt Zr:Nb-forhold kan

cksistere samtidigt, idet indbyrdes udveksling föregår meget

langsomt. Kloridet kan fremstilles i krystallinsk tilstanri. og

ligner ZrOCl2 8H2O.

S0H danner negativt ladede komplekser med ZrO++, idet

der samtidig sker en struktursndring, der medf^rer delvis ud-

faldning af NbjOg.
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Några aspekter på jonmediummetoden

Olle. Ginstrup

Avd; för oorganisk:kemi;Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Mätningar av mediumeffekten har företagits på två celler:

^ 2 "Pt(H2) 1 HX | Ag, AgX och Ir | P t X ^2", X" | Ag, AgX. X står

för Cl eller Br. Sammalösning har funnits i hela cellen, så att inga

diffusionspotentialer uppstod.

Som lösningsmedel användes blandningar av HC1O,, HX, NaClO, och NaX.

Variation har företagits i hela haltrymden, men totalhalten C. hölls

konstant vid 3 M.

Mediumeffektens beroende av lösningsmedlets sammansättning kunda

beskrivas med hjälp av en linjär ekvation, som är en utvidgning av

Harned's lag. Ur denna ekvation kan derivatan gE /^C. beräknas.

Denna derivata är ett mått på mediumeffekten då jonslaget j i lösnings-

medlet bytes mot ett annat (t. ex. Na utbytes med H ). Derivatan

äE°/?>C. har lägre värden än derivatan 3E /gC , som beräknats ur
j tot

data från litteraturen.

I gynnsamma fall kan mediumeffekten beräknas och en korrektion genom-

föras:

A E°= L c.• aEVaCj + *c t o t . a E° / a e t o t (i)
Mätningarna i vätgascellen gav väsentligt högre värden på mediumeffek-

ten än mätningarna i platinacellen. Detta tydes som en balans av
2- 2-

mediumeffekterna mellan de två jonerna PtX. och PtX, , som är de
enda lösliga species i cellreaktionen.

Några goda råd för att hålla mediumeffekten under kontroll:

1. Undvik celler med vätskepotential.

2. Lagom totalhalt är 0.5 M. Endast om koncentrationen av något

species behöver ändras mer, skall högre totalhalt användas.

3. Välj en lämplig cellreaktion (referenselektrod).

4. Undersök mediumeffekten i ett modellsystem. Beräkna medium-

effekten enligt ekv. (1).
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PREPARATION OG OPTISK AKTIVITET AP

1̂ 2-CYCLOPENTANDIAMINERNES COBALT(lIl) KOMPLEKSER,

H. Töftlund Nielsen & B. Pedersén.

Kemisk Laboratorium I , H. C Prsted I n s t i t u t e t . Kabenhavn.

Tris(trans-l,2-cyclopentandianin)cobalt(lll)chlorid fremstilledes

udfra trans-dichlorotetrakis(pyridin)cobalt(lll)chlorid og trans-

1,2-cjiclopentandiamin (±cptn). Spektrene i sur og basisk oplasning

var identiske (Fig- 1 a), hvilket tilbageviser Phillips "« Royers

påstand om, at (±cptn) kun danner dimere cobaltflll) komplekser

med koordineret vand. Triskompleks, fremstillet udfra f-cptn), ad-

skiltes i lel3 og ob3.isomerer på Sephadex C-25 kationbytter ved

eluering med phosphat. De to isomerers CD spektre gengives i figur

1 b. Krystal CD spektret af lel3[Co(-cptn)j C13,4HZO fortyndet i

Iel3[
t?h(-chxn)3] C13,4HÄO blev optaget längs den -krystallografiske

c akse ( parallelt med molekylets tretalsakse )• Det udviste en en-

kelt negativ deflektion ved 510 nm.

Der blev udviklet en synthesemetode for cis-l,2-cyclopentandianiin.

Komplekset [Co(cis-cptn) ]Cl3 adskiltes i dets to mulige geometris-

ke isomerer (H,+) med phosphat. En yderligere adskillelse af hver

af disse i optiske isomerer blev foretaget for , ?t sammenligne CD

spektrene ( Pig 2 b ) .

3'0Ö 400 \-5'0Ö

a

AV
3ÖÖ 400

h (+)h

Pig. 2

A

500

/ \

<f

50-

' nrn
AS-

-Q5:
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Overflatespenninger i binaere saltsmelteblandinger

JaniXtitzow Holm-

Universitetet i Trondheim

Norges tekniske htfgskole

Institutt for uorgänisk kjemi

Overflatespenninger er malt i binare saltsmeltebland-

inger av typen AX-BX (felles kation), AX-AY (felles anion)

og i en del ladning usymmetriske blandinger av typen

ACl-MgCl2.

Teoretiske beregninger basert på den såkalte Suggen-

heims formel

exp(-Ya/RT) = x]L exp(-y°a/RT)

o o
der Y er biandingens overflatespenning og y^ og Y 2

 e r

overflatespenningen av de rene komponenter, og a er are-

alet, viser at dersom man erstatter molfraksjonene x̂ ^ og

x2 med volumfraksjonene 0, og 0 2 oppnåes en bedre til-

pasning mellom eksperimentelle og beregnede data. For-

skjellen mellom de beregnede og eksperimentelle data er

gitt betegnelsen excess overflatespenning. Både positive

og negative excess overflatespenninger er observert i de

omtalte blandingene.

Det viser seg at de observerte overfiateeffekter lar

seg forklare med kjennskap til de termodynamiske excess

funksjonene A H E og AVE i bulk smelten, og ved anvendelse

av de möderne teorier for saltsmelteblandingenes termo-

dynamiske egenskape1*.
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Dissosiasjonslikevekter i saltsmelter, beregnet fra kalori-

metrisk målte blandingsvarmer

Birgit Jenssen Holm og Jan Liitzow Holm

Universitetet i Trondheim

Norges tekniske h0gskole

Institutt for uorganisk kjemi

Dissosiasjonen av et kompleks ABX i den binaere saltsmelte

AX-BXm kan beregnes på grunnlag av malinger av blandings-

entalpien i systemet.

Ved en sammensetning som svarer til det rene kompleks, er

likevektskonstanten en funksjon av dissosiasjonsgraden ctn

K = f(a0) (1)

I en blanding av komplekset og komponenten AX, med mol-

fraksjonene NQ(ABXn) og N-^AX), vil dissosiasjonsgraden

for komplekset vasre a± og likevektskonstanten

K = f( O l, NQ, N1) (2)

Blandingsentalpien er gitt ved
,nH . . uDiss. t , .

Diss " N0 ( 80-°l ) (3>

der AH er dissosiasjonsentalpien for ABX . Den teo-

retiske blandingsentalpi beregnes ved å 10se ligningen

K(l) = Kt2) med hensyn på a, for forskjellige verdier av
.j,Diss M
öti , <xQ og NQ, og herav beregne AH . Den eksperirnen-

telle blandingsentalpi sanunenlignes med den teoretiske for

forskjellige dissosiasjonsmodeller.

Metoden er anvendt på dissosiasjonen av kryolitt. F01g-
ende modeller ble pr0vd
I N a

3
A 1 F

6 = A1F3 + 3 NaF

II N a
3
A 1 F 6 = NaAlF^ + 2 NaF

For likevekt I ble den beste overensstemmelse mellom teo-

retiske og eksperimentelle verdier funnet for

«Q = 0,31±0.01 og AH D i s s = 22000±1000 cal. Likevekt II

gir dårligere overensstemmelse og forklarer ikke de rela-

tivt store negative blandingsentalpier i systemet.



Om polysulfidjämvikter i (Na^S-S)-smältor vid 600°C

Ragnar Tegman

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Jämvikten mellan smälta Na-polysulfider och svavelånga

har undersökts vid 600 C i sammansättningsområdet Na_S_-Na_SA

varvid storheterna Z(molförhållandet S(0)/S ") och pg har bestämts.

Den experimentella tekniken är baserad på "jämviktning" av Na-

polysulfidsmältan med svavelånga av känt tryck.

Komplpxbildning antas ske i polysulfidsmältan enligt reaktior.sformeln

n-l /2SJg) + S Z ' s S S Z " n= 1,2,3,4
c* n

En rad olika jämviktsmodeller avseende ingående molekylslag i smäl-

tan har prövats. Nödvändiga beräkningar har utförts på dator med prog-

rammet LETAGROP. Koncentrationerna anges med anjonmolbraket x.̂

och trycket p s i atm. För ett komplex kan molbråket skrivas:

x Jl- - 3 ,(xr,2-)'p^'2 Experimentella data kan bäst förklaras
S S ni S • -o ,

n &
2 2 2- 2-

genom att antaga molekylslagen S ~, S^', S," och Sg i smältan med

(3U= (2.2±0.9)-101, P21= (2.15 ±0.25)-10^, P4l= (1.40 ±0.l9)'104 .

(Felet i |3-konstanterna anges med 3-standardavvikelser). Även en
2- 2- 2-

modell med endast molekyls lagen S , S^ och Ŝ  med

P21= (1.69 ±0.09;) -103, P41= (1.01 ± 0. 09)* 104 förklarar data bra. Den

senare modellen kan ses som en approximation av den första eftersom

S " där förekommer i relativt liten mängd.

Vid låga svavelångtryck, log pg ^-3 .20, Z ^ l . l separerar fast

ut från poiysulfidsmältan. Med Hjälp av P -konstanterna kan halten

Na,S,(l) i smältan beräknas och därigenom jämviktskonstanten vid 600 C

för reaktionen

Na2S(s) + 1/2 S2(g) - Na2S2(l) log K = 0. 88

Bildningskonstanten från elementen vid 600°C med log Kf(Na2S) = 20.0

blir: log Kf(Na2S2(l)) = 20.9
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Bruk av kokepunktsmetoden til måling av damptrykk

Halvor Kvande

Institutt for uorganisk kjemi, Norges tekniske h0gskole

N-7034 Trondheim - NTH, Norge

Kokepunktsmetoden (eller trykk-kompensasjonsmetoden)

ble f?5rst benyttet av Fischer et al. (1) i 1932. Ved denne

metoden befinner proven seg i en digel av effusjonstypen,

og man maler utstr?5mningshastigheten fra digelen når inert-

gasstrykket er större enn damptrykket av proven. Transport

av damp vil da bare föregå ved diffusjon, og vekttapet pr.

tidsenhet vil vaare lite. Så reduseres inertgasstrykket

gradvis. Vekttapet pr. tidsenhet vil 0ke, og når damptryk-

ket blir större enn inertgasstrykket, vil dampen forlate

digelen ved strömning.

Teoretiske betraktninger av Wagner (2) har vist at

kokepunktet kan finnes ved å trekke tangenten ved lave

trykkverdier til kurven for vekttap pr. tidsenhet som funk-

sjon av inertgasstrykket. Skjsringspunktet med p-aksen gir

det s0kte damptrykket.

Kokepunktsmetoden er blitt studert både teoretisk og

eksperimentelt ved Institutt for uorganisk kjemi, NTH=

Flere av Wagner's (2) antagelser er blitt unngått, og det

er utiedet en n0yaktigere samrnenheng mellom vekttap pr.

tidsenhet og inertgasstrykket. Innledende malinger har gitt

tilfredstillende verdier for damptrykket av natriumklorid.

Litteraturreferanser:

(1) Fischer, W., Rahlfs, 0. og Benze, B.: Z. anorg. allgem.

Chem. 2̂ Q£, 1 (1932).

(2) Wagner, C : Z. phys. Chem. 192, 85 (1943).
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Tracerdiffusjon i saltsmeltesystemene NaCl-CaCl? og

KCl-CaCl,,.

Knut Ttfrklep

Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim

24 45 42Tracerdiffusjonskoeffisientene for Na, Ca, K og

Cl er malt som funksjon av sammensetningen i systemene

NaCl-CaCl2 og KCl-CaCl2, ved en tilfeldig valgt temperatur.

Målingene er i hvert system utfart ved simultan diffusjon

av de tre aktuelle ioneslag etter en eksperimentell teknikk

som beskrives naermere. Metoden er basert på én-dimensjonal

diffusjon med smelten absorbert i en sintret, selvbarende

magnesiumoksidstav, og tillåter simultan bestemmelse av

aktivitetsprofiler for radioisotoper med forskjellig

strålingskarakteristikk,
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Det metalliska yttillståndet och

möjligheter att förbättra detsamma

Artur Fransson

Förenade Fabriksverkens Centrala Materiallaboratorium

Malmslätt ( Linköping),!

Det har icke utan anledning sagts att metallerna egentligen borde

kännetecknas av svaghet snarare än ;_/ styrka. Tyvärr är de

metallfysiksliskt sett dessutom svagast i ytan, vilket är högst

olämpligt, ty det är just där som påkänningarna i allmänhet är

störst. Detta gäller såväl mekanisk lastupptagning som förmågan

att uthärda omgivande miljö.

Tid vårt laboratorium bedriver vi forsknings- och utvecklings-

arbete i syfte att förstärka ytområdet hos vissa konstruktions-

delar och verktyg, så att dessa kan fungera bättre och få längre

livslängd. Sålunda har turbinskovlar av nickelbaslegeringar

bibringats minst en 1O-faldig ökning av den termiska utmattnings-

hållfastheten genom indiffusion av Al till ett djup av ca 100 mm

under ytan. På liknande sätt har varmhållfasthet och motstånd

mot svavelhaltiga gaser kunnat avsevärt förbättras hos rostfritt

austenitiskt stål.

Arbetet går nu vidare och syftar bl a till att förstärka ytan

i vissa verktygsstål t ex genom indiffusion av bor, varigenom

hårdhet och slitstyrka ökar, samtidigt som friktionsmotståndet

relativt arbetsstycket minskar.

På motsvarande sätt kan ett flertal andra metalliska material

förstärkas och förbättras i olika avseenden med anlitande av små

mängder exotiska element såsom beryllium, yttrium ooh tantal.

Med hjälp av bl a dessa element kan helt nya legeringar byggas

upp i ett tunt ytskikt på ett substrat av en given (enklare)

legering, vars egenskaper man önskar förbättra på ett ekonomiskt

sätt.



Strukturen til et syvkoordinert tellurkompleks

Steinar Espérås ög Stéinaf-Husebyé

Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen,

5000 Bergen, Norge

Krystallstrukturen av tris(diethyldithiocarbamato)-

phenyltellur(IV), [Te(Et2NCS2)3(CgH5)] er bestemt ut fra

tredimensjonale r0ntgendata. Disse data ble tatt opp med et

Siemens AED 1 diffraktometer. De gule krystallene er mono-

kline, romgruppe P2,/c. Celledimensjonene er a = 10.791(5)A,

b = 16.090(6)A, c = 18.417(9)A, B = 117.63(6)°.

Strukturen ble 10st ved hjelp av tredimensjonale

Patterson- og elektrontetthetsberegninger, og deretter raf-

finert ved full-matrise minste kvadraters metoder til en R-

-verdi på 0.062, basert på 4183 uavhengig observerte refl-

ekser.

Det er bare van der Waals kontakter mellom de fire

molekyler i enhetscellen. I hvert molekyl er det sentrale

telluratom bundet til en phenylgruppe og til alle seks svo-

velatomer, to fra hver dithiocarbamatligand.

Konfigurasjonen rundt tellur kan best beskrives som

pentagonal, bipyramidal, men avviket fra denne symmetri er

ganske stort. Telluratomet er i ekvatorialplanet bundet til

fem svovelatomer med bindingslengder fra 2.61 - 2.82 A.

Bindingsvinklene mellom Te-S nabobindinger i dette planet

varierer fra 64.8 til 79.6°. Den aksiale Te-C binding er

2.12 A og er nesten loddrett på ekvatorialplanet. Den aksi-

ale Te-S binding er 3.23 A, og vinkelen mellom de to aksi-

ale bindinger er 144.6 .



Strukturundersökningar av några kvieksilver(II)foreningar.

Karin Aurivilllus, Lars Fälth och Gunilla Ytterman

Avd. för oorganisk kemi 1, 2, Lunds universitet, Box 740,

220 07 Lund 7.

Kristallstrukturen av [bis(difenylfosfinoetyl )sulfido Idijod-

kvicksilver (II) HgPpSI C QH r. har bestämts med röntgendiffraktions-

metoder [CuK«t, 1563 oberoende reflexer, R (f.n.) 8,55g]. Syrnmetrin

är triklin, rymdgrupp PT, z=2, V=l491 Å . Strukturen är uppbyggd

av molekyler HgP2SI,DC gH „. Kvicksilveratomen är tetraedriskt koor-

dinerad t i l l två jod och två fosforatomer. Kvicksilver visar sig

här ha större tendens at t binda fosfor än svavel. Med hänsyn t i l l

den organiska ligandens byggnad för detta t i l l bildningen av en

8-ledig kelatring HgPgC Ŝ. En skiss av molekylen ges i nedanstående

figur.

Vid långvarig inverkan av HgCl -lösning på marmor bildas olika

faser nHgO-HgClg. En mörkröd fas som tidigare isolerats och givits

formeln 4HgO-HgCl2 har genom synteser ur HgO och HgCl_ visat sig

ha sammansättaingen 4HgO-2HgCl . Denna fas Jfe-O.Cl. har struktur-
d. —b—'t—4

bestämts med direkta metoder ur röntgendata [M0K0C, 2078 oberoende

reflexer, R (f.n.) 10,3$]. Symmetrin är monoklin, rymdgrupp P2 /c,

z=4, V=1105 Å . Strukturen av denna förening ger ett nytt exempel på

tendensen hos Hg(ll) att bilda oändliga -O-Hg-0- kedjor. De kedjor

som förekommer här är i princip av samma typ som de som finns i för-

eningen Hg(0Hg)4Br2(i) men den totala strukturen är mer komplicerad.

1) Aurivillius, K., Arkiv Ifemi 28(1968)279.
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KRYSTALSTBUKTUREN AF ET

B-DIKETOHAT AF KVIKS0LV(II).

- N i e l s Thorup -—

Kemisk Laboratorium B, Danmarks Tekniske

Lyngby Danmark.

Spektroskopiske unders^gelser bar vist, at g-diketoner ikke danner

chelate kviks#Lv(ll) complexer * . For at opklare bindingsforholdene er

der foretaget r^ntgenstrukturanalyse af en förbindelse, som dannes ved

reaktion mellem kviks01v(II)chlorid og 2f216,6-tetramethylheptan-3,5-dion,

dipivaloylmethan (Hdpm).

fjryataller af denne förbindelse er monokline med enhedscellediuen-

sionerne: a = 9,56 Å, b = 13,01 Å, c = lUt08 Å og 3 = 115.87 °. Rumgrup-

pen er P21/c. Enhedscellen indeholder 6 Hg atomer, 8 Cl atomer og U dpm

enheder. Disse udg^r tilsammen to HgCJU enheder og fire dpmHgCi entaeder.

Bindingsforholdene i dpmHgCJ, adskiller sig fra de sasdvanlige 3-diketonater

derred, at métalatomet er bundet til det centrale U-C atom. Tilsvarende
3 U

bindinger er kendt fra strukturbestemmelser af visse Pt og Ag complexer • .

Der er kun svagere bindinger mellem dpmHgCÄ, enhedeme og HgC&2 enhe-

deme, således at strukturen ntermest svarer til en additionsforbindelse

1. D. C. Honhebel, J. Chem. Soc. (1963) 738

2. G. S. Hammond, D. C. Nonhebel and S. Wu Chin-Hua, Inorfi. Chem. g (1963) 73

3. A. G. Swallow, M. R. Truter, Proc. Roy. Soe. A ggg (1962) 527

J*. W. H. Watson and C. Lin, Inorg. Chem. 5 (1966) 1071*
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Om bestämning av ordnade strukturer i fasta lösningar av guld, sil-

ver och koppar genom tolkning av variationer i enhetscellens kant-

längd.

Uils Ingri, Maud Bergman, Lars Holmlund

Kemiska institutionen, avd för oorganisk kemi samt institutionen

för odontologisk teknologi, Universitetet, Umeå.

Pasta lösningar i guld-silver-kopparsystemet har undersökts med av-

seende på förekomsten av vissa ordnade strukturer hos legeringar

som snabbkylts från 800°C. Medelst pulver-röntgen har enhetscellens

kantlängd bestämts för ett antal binära och ternära legeringar av

sammansättningar som är av intresse inom odontologin.

I första hand har antagits att enhetscellens längd, a, är linjärt

beroende av molbråken av de ingående komponenterna (extention av Ve-

gards lag). Denna modell ger emellertid ej en tillfredsställande

överensstämmelse med experimentella data. Markerade avvikelser fås

inom en bestämd del av det undersökta haltområdet.

I andra hand har antagits förekomsten av "komplex" vilka står i

jämvikt med "fria" guld-silver- och kopparenheter. Med användning

av massverkans lag och haltekvationerna har ett uttryck för kant-

längden uppställts. Antal komplex och dessas sammansättningar lik-

som värden för bildningskonstanterna har fastställts med beräkning-

ar baserade på minsta kvadrat-metoden och med användning av data-

programmet Letagropvrid. Experimentella data har systematiskt tes-

tats på olika modeller och den modell som gav den lägsta felkvad-

ratsumman, U = £(a c a l c - a e x p )
2 har ansetts vara den bästa.

Sammanfattningsvis konstateras att i fasta guld-silver-kopparlös-

ningar kan värdet för cellkanten, a, som funktion av sammansätt-

ningen förklaras med bildandet av viss b antal komplex fördelade i

en oordnad matrix av guld-silver- och kopparatomer.
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Strukturundersökningar av 2-(o-hydroxifenyl)bensoxazol och - t iazol

samt några av deras metallkelat.

- •:- Per Sténson

Avd. för oorg. kemi 2, Lunds Universitet, Box 7^0, 220 07 Lund. -----•::L

2-(o-hyd^oxifenyl)bensoxazol och 2-(o-hydroxifenyl)bensotiazol ger med

ett flertal tvåvärda övergångsmetaller kelat av analytiskt intresse.

För dessa kelat är två typer av strukturer möjliga:

a) fenylsyret är via komplexets centralatom bundet till kväveatomen i

heterocykeln, (se fig.).

b) i stället för heterocykelns kväveatom utnyttjas dess X-atom (X = 0

eller S) (se fig.).

Exempel på de båda typerna av strukturer ges i föredraget.

Kelat av typ a).

Röntgenkristallografiska strukturundersökningar har visat att Pd(Il)-

och Cu(Il)-kelaten av 2-(o-hydroxifenyl)bensoxazol kristalliserar

enligt a) ovan. (1. 2). Ur pulverdata framgår att motsvarande kelat

av Cd(ll) och Zn(II) sannolikt är isotypa med Cu(ll)-kelatet.

I strukturen av de rent organiska komplexbildarna kan man tänka sig

att hydroxylvätet ger "kelat" via en vätebindning N««»H-0 eller

X-..H-O, motsvarande a) respektive b) ovan. Strukturbestämningen av

2-(o-hydroxifenyl)bensotiazol(3) visar att man får en vätebindning

av typen H««»H-O. (3). Av en preliminär struktur lösning av 2-(o-

hydroxifenyl)bensoxazol framgår att fenylgruppen här har vänt sig så

att ringslutningen skett genas en vätebindning 0"«H-0.

Litteratur: 1. Urdy, C.E., Diss. Abstr. 2h (1961*).

2. Sténson, P., Acta Chem. Scand. 23 (1969), 1511».

3. Sténson, P., Acta Chem. Scand. 2k (1970), 3729.
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Kristallstrukturen av det trekärniga komplexet Cu3(C^HjN

B.K.S Lundberg, Gun Ivarsson

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Kristallstrukturen av Cu3(C3H3N2)2(C3H4N2)g(ClO4)4 har bestämts

med röntgendiffraktionsdata (Diffraktometerdata , Pailred med

Moka -strålning). Kristallerna är monoklina, rymdgrupp P2j /a,

med celldimensionerna a= 16.644(5)A, b= 15.524(5)A, c= 9. 226(1 )A

och p= 94.68(5)°, Z= 2. Minsta kvadratförfining med full matris ger

R= 0.050 när .anisotropa temperaturfaktorer användes för alla ato-

mer.

Strukturen byggs upp av trekärniga enheter bestående av tre oktahed-

riskt (distoxderat) koordinerade Cu-atomer kopplade till varandra med

två imidazolatbryggor.

Varje enhet är centrumsymmetrisk runt den centrala Cu-atomen.

Perkloratgrupper som koordinerar kopparatomer i olika enheter

(även perkloratgrupper kan betraktas som bryggligander) full-

bordar länkarna i en kedja som går i c-axelns riktning. Kedjorna

hålls samman med väte- och van der Waals'-bindningar. Inga väte-

atomer har lokaliserats men troliga vätebindningar kan anges på

grund av korta O-N-avstånd.

Den centrumsymmetriska kopparatomen (Cu,) koordinerar två

CjJ^N^Cu-Nj.l^TSA), två C^HJN^CU-NJ, 2, 009Å) och

två ClO4(Cu-O,2, 755A) och de två symmetrirelaterade kopparatomerna (Cu_)

koordinerar tre C3H4N2(Cu-N, 1.986Ä, 1,987A, 1.991A), en

C3H3N2"(Cu-N, 1, 976A) och två C1O4"(Cu-O, 2, 581 A, 2, 930A).
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ta (Cu2)

Det inerta elektronparets roll i kristallstrukturer av olika

modifikationer av vi smut oxid.

Gunnar Malmros

Avd. för oorganisk kemi 2, Lunds Universitet, Box 7U0, 220 07 Lund 7.

Kristallstrukturer för tre av vismutoxidens modifikationer a-Bi?0_,

g-Bi^O, och Y-Bi9O_ bestämdes av Sillen (1*2) på 1930 och '•O-talet.

Här redovisas nybestämningar medelBt röntgen- och neutrondiffraktion

(k). Dessutom kommer

(5), isotyp med y-fasen att diskuteras.

av kristallstrukturer för a-BipO- (3) och B-Bi

kristallstrukturen av Bi-2Ge0g0

I samtliga fall koordinerar vismutatomerna syre på ett oregelbundet

sätt som saknar formell geometrisk anknytning till de kvadratiska
2+

.On -skikten funna hos hl a BiOCl (6) . Däremot finns det starka

strukturella samband med vissa antimonoxidfluorider, b l a låg- och

mellantemperaturformen av SbOP (7) samt t e l lur i t , TeOp (8) och orto-

rombisk PbO (9,10). Samtliga dessa nya vismutoxidstrukturer kan geo-

metriskt förklaras av det utrymme som vismutatomernas inerta elektron-

par antages inta.

De kortaste avstånden vi smut - syre i de nybestämda strukturerna är

2.0$ Å> vilket är signifikant kortare än vad man tidigare antagit.

Vismuten koordinerar 3 syreatomer på korta avstånd 2.00-2.30 Å samt

ytterligare 1-3 syren på längre håll 2.U5-2.80 Å. Koordinationspolyed-

rarna kan beskrivas som deformerade oktaedrar samt trigonala bipyrami-

der där deformationen kan förklaras utgående från det inerta elektron-

paret.

leferenser:

1. L.G.Sillen, D i s s . , Stockholm 19U0,

2. L.G.Sillén, Arkiv Kemi, Min. och Geol. 12A (1937), 1.

3. G.Malmros, Acta Chem. Seand. 2k_ (1970), 36U.

U. B.Aurivillius och G.Malmros, I manuskript.

5. S.C.Abrahams, P.B.Jamieson och J.L.Bernstein, J. Chem. Fhys. k]_

(1967), U03U.

6. B.Aurivillius, D i s s . , Stockholm 1951*

7. S.Andersson och A.Äström, Privat meddelande.

8. H.Beyer, Z. Krist, lgj» (1967), 228.

9. M.I.Kay, Acta Cryst. lU (1961), 80.

lO.J.Leciejewics, Acta Cryst. lU (1961), 66.
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Kristallstrukturer av nå^ra salter av o-fenylendiamin.

Claes-Ivar Stålhandske

Avd. for oorganisk kemi 2, Lunds Universitet, Box ?Uo, 220 07 Lund T«

För att studera koordinationsförhållandena mellan halogenidjoner och

katjoner av o-fenyiendiamin har följande föreningar undersökts med

röntgendiffraktionsmetoder, nämligen o-fenyiendiamindivätebromid,

-divateklorid och o-fenylendiaminmonovätekiorid. En neutröndiffrak-

tionsundersökning pågår av en enkristall av o-fenylendiaminmonoväte-

klorid.

o-Fenylendiamindivätebromid har ortorombisk symmetri, rymdgrupp Pmmn

och har två formelenheter per enhetscell. De fyra bromatomerna besätter

två olika punktlägen. Atomerna kallas här Br(l) och Br(2). Fyra

organiska katjoner av sammansättningen |CgH. (NH_)_| omger både Br(l)

och Br(2) men på olika sått vilket närmare kommer att belysas i före-

draget. Avstånden brom till kväve är 3.30 och 3.̂ 0 Å, vilket kan tyda

på förekomsten av vätebindningar -NH •••Br". Br(l) är omgiven av sex

kväveatomer och Br(2) av fyra. De organiska molekylerna är parallella

med ac-planet.

o-Fenylendiamindivåteklorid har monoklin symmetri, rymdgrupp C2/c med

de åtta kloratomerna i ett punktläge. Tre organiska katjoner av ovan

nämnda sammansättning omger varje kloridjon. Avstånden Cl - N är 3.10 Å,

vilket tyder på vätebindningar -NH »••Cl™. Här är de organiska mole-

kylerna nära parallella med ab-planet och strukturen har stora lik-

heter med den hos o-fenylendiamindivätebromid.

&-Fepyiendiaminiaonoväteklorid kristalliserar ortorombiskt med rymd-

gruppen P21
2
1
2
1« Antalet formelenheter per enhetscell är fyra. Klorid-

jonen omges även i denna förening av tre organiska katjoner, men varje

katjon har här en grupp -NH* och en -NH . Avstånden Cl - N är 3.15 -

3*19 Å. Neutrondiffraktionsundersökningen av föreningen avser att nog-

grant bestämma väteatomernas lägen i grupperna -Nli, och -NH .

I ovanstående föreningar kan man klart skilja mellan avstånden C - NH*

och C - HH2 då de förra varierar mellan 1.1*5 (l) och l.U9(l) Ä och det

senare är 1.38(1) Ä.

Strukturbestämningar har också påbörjats av föreningar mellan o-fenyl-

diarnin och andra haiogeaer och pseudohalogener.
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Magnetiske egenskaber og ESR-spektre af

),gCr-0-Cr(NH3 ) 5 1 -salte ved lav temperatur.

Erik Pedersen

Kemisk Institut I, H.C. 0rsted Institutet, Kobenhavn.

I modssetning til mange i litteraturen tidligere naevnte

forsog er det lykkedes at fremstille enkeltkrystaller af

"basisk rhodo chrom1' salte af meget hoj magnetisk renheds-

grad ved synte se i 12 M NH3 ved -10°C. Den magnetiske sus-

ceptibilitet ved 5, 10 og 12 k0 i temperaturområdet 50-

300°K kan med meget stor nojagtighed fortolkes ud fra en

isotrop exchange-model med en interaktion af formen

-J'Sx «Sg ved kobling af to spin med S = ̂ - og med singlet-

triplet afstanden -J = 450 ± 2 cm" .

Dette er i overensstemmelse med ESR-spektret, som bl.a.

viser en velsepareret absorption ved 63O 0 med halverings-

bredden 300 0. Intensiteten pt denne er meget temperatur-

afteengig, hvorimod bredden er konstant. Denne övergång

tolkes som "AMC = 2" i den exciterede triplet med O-felt-

splitning. Intensitetens temperaturafhsengighed viser, at

denne triplet ligger 460 ± 30 cm" over singlet-grundtil-

standen, i god overensstemmelse med susceptibilitetsmå-

lingerne.

Enkeltkrystal rontgen-undersogelse (E. Bang og E. Poul-

sen) har forelobigt vist, at chloridet og bromidet kry-

stalliserer i rumgruppen Pbca med Z = k og derfor med li-

neeer Cr-O-Cr.
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Fortolkninp; af spektret af basisk rhodo.

Jörgen Glerup.

Kemisk Institut 1, H.C. 0rsted Institutet, K0benhavn.

Erik Pedersen har vist, an. de magnet i ske susceptibilitets-

raåiinger for "basisk rhodo", p,-oxobis{pentamminchrom(III)}

chlorid stemmer overens med en intramolecular spin-opin coup-

ling raellem to spin med S=^ og med en triplet-singlet separa-

tion på ^50cm , med singletten som grundtilstand.

Det synlige absorptionsspektrum af "basisk rhodo" indeholder

en raskke spidse intense band (ref.2,3»^) hvoraf nogle er "hot

bands". Temperaturafheengigheden for disse band stemmer overens

med triplet-singlet separationen på A-50cm

I modellen bruges en Hamilton operator

a e 2 b e 2

H = V +V,+ r — + S - +J S -S, hvor V er ligandfeltope-
a b .,. r. . . ,. r. . a b a ö

ratoren på atom a.

De fleste af de spidse band tilordnes som spin-tilladte to-e-

lectron overgange for hvilke de exciterede tilstande er koblede

doubletter fra de to chrom atomer. Kobles derimod en doublet

med en quartet fås en triplet og en quintet, således at der kun

kan forventes "hot bands".

Som basisfunktioner bruges samtlige funktioner tilhorende

sub-konfigurationen [t^]a[t^] idet disse er koblet ved hjffilp
—1

af J 5 »S . F.eks. tilordnes det ved 26.660cm beliggende

"hot band" til den exciterede tilstand, for hvilken [ T (x)]a

h
A ] Ved 23900cm

(

er koblet med [ A ] . Ved 23.900cm observeres et "hot band",

der tilordnes som den tilsvarende z-cotnponent, livilket medforer

A(t 2)=e(xyj- e(zx)= e(xy)-e(yz)- ~5»500cm . Til sammenligning

er A(t 2)= -k.500cm""
1 i trans[Cr(NH 3) 4 (0H) 2 ]

 + .

Erik Pedersen: Submitted to Acta Chem. Scand.

C.E.Schäffer: J.Inorg.Nucl.Chem. 1958, 8_, p.

G.Schwarzenbach und B.Magyar: Helv.Chim.Acta,

L.Dubicki and R.L.Martin: Aust.J.Chem.,1969, 22, p. 701.

J.Glerup and C.E.Schäffer: Progress in Coordination Chemistry

Proc. XI,I.C.C.C,Haifa, I968,p.500.
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Fördelningsstudier av komplexbildningon av metylkvicksilver(II)klorid

umortag Budevski, Folke Ingrcan och D. Hay Liem

Institutionen för oorganisk kemi, Kung! Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm,
Sverige.

Komplexbildningen mellan CH3Hg(II) och Cl" i tvåfas-systemet o-xylen/

1 M (Na,H)(CIO.,Cl) har undersökts genom studier av fördelningen av

CH-Hg(II) vid varierande kloridhalt. Fördelningsstudierna av CH3Hg(II)
vid pH * 1,5 har dels utförts radiometriskt genom användning av CH,Hg+

1
märkt med Hg-203 och dels med en spektrofotometrisk analysmetodik som
har utvecklats för ändamålet. Fördelningsdata har analyserats med data-

2 +
maskin och programmet Letagrop-Distr , som ur data D = f((H ) , C»,, ,. ,

Cpi) (där D är den experimentellt bestämda fördelningskvoten för

CH,Hg(II) mellan o-xylen och vattenfasen) beräknar de "bästa" värdena

för konstanterna K vid bildningen av komplexen (H )n(CH,Hg )n(Cl )
pqr p o q r

i de båda f a s e r n a genom minimering av felkvadratsumman U =
Np .-, 2

= z ( log Dber.D ) . Dataanalysen v i s a r a t t nan inom försöksfe len kari"

f ö r k l a r a f ö r d e l n i n g s d a t a genom an tagande t av b i l dn ingen av CH.,HgCl i de

båda faserna:
CH3Hg+(aq) + C l " t CH3HgCl(aq) log (K-3a) = 5,32 ±0,33

CH3Hg+(aq) + C l " t CH3HgCl(org) log (K^3o) = 6,39 ±0,33

Det erhållna värdet på konstanten för bildningen av CH3HgCl(aq) är jäm-
förbart med Schellenbergs värde som erhållits ur potentiometriska mät-

3
ningar . Vid de använda försöksbetingelserna har disproportionenngs-
jämvikten4 2CH3Hg+ Z (CH3)2Hg + Hg2+ ej iakt tagi ts .

Referenser:

1. Ingman, F . : Talanta, unde r̂ tryckning.

2. Liem, D.H.: Acta Cheir.. Scand,, under tryckning.

3. Schellenberg, M.: Diss., ETH, Ziirich 1963.

4. Canty, A.J. och G.B. Deacon: Aust.J.Chem._2J[(l968)1757.
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Ligevsgt i chrom(III)-ammiii systemet

Peter Andersen

Kemisk Institut,; H.-C.,0rsted• Institutet,, Kobenhav.n

På grund af den store robusthed af chrom.(III)-complexer har det

hidtil ikke vsret muligt at opnå thermodynamisk ligevssgt for

chrom(III) i vandige opl0sninger ved stuetemperatur. Bjerrum vi-

ste, at det er muligt at opnå ligevsgt i cobalt(III)-ammin syste-

met ved tilstedevasrelse af aktivt kul, og senere forsog tyder på,

at man kommer tast til ligevsgt i chrom(III)-ammin systemet ved

hjeslp af kul, såfremt der er chi-.-ĵ CH) tilstede.

Der beskrives her en metode,hvorved der etableres ligeveegt i

vandigo oplosninger af forskellig sammcncxtning. Som katalysator

anvendes aktivt kul, og ved elektrolytisk reduktion opretholdes

under aequilibreringen en lille chrom(II)-koncentration. Ligevsegt

er etableret med forskellige chrom(HI)-complexer som udgangsstof

([CrCNHg ) 6 ]C2g og cis-[Cr(NI^ )4C1H2O]C12 ) . Ligevssgtsoplosningerne

er analyseret på forskellig vis og resultatet 'er gengivet i figu-

ren:
5
SID

Pruanlm scmncninliiing o! chromUUt-ommner ran funjtllon Ql[IH]l
[ t | i i l ) l 0 l l i M . [ « H , l - ' 5 H . [ C r i . l S H IimpiU'C

l t akllil tu[ pel cg lCr(D]l,ml^

Cr(llH1lIaH'"

U log U»,l

Ud fra disse fors0g bestemmes K, , og YL (hydrolysekonstanter)

for Cr(NBg)g + H20 ?• Cr(NHg)50H + NH4 , K

og Cr (1013)5 OH + H20 s Cr(NH3 )4 (0H)2 -i

o£ ud fra kendskab t i l syredissociationskonstanterne for a'juo-

complexerne og KH4 kan man nu beregne K og K,-

for Cr(KH3)4(H20)2-
5+ + NHg 5* Cr(KH3 )5H20^+ + H20 , K

og Cr(Iffi5)5H20 :5+ + NH3 ö Cr(NH3)6
3 + + H20 , K, .

I 1 M MH3 og 4.5 M KH4 er K, = 1.5*10^ og K, = 2 . 0 , h v i l k e t

rivnr. r-it K ~ ID M*" n c TC = i n 1 ' ^ M " .

•[Cr(HaO)d^]"l[NHa]"6

og Kr = 10

Ved e.lektrodemålinger er
,15 K-6jectemt t i l ca. IQ M* (13 M M^)»

Samraenligning med cobalt viser, at K (CoIII)/K (Crlll) ̂

1. 3jorrum,J. Dissertation, Copenhagen, 9
2. Schäffer,C.E. and Andersen,P. Proc.Symp."Theory and Structure

of Complex Compounds",Wroclaw,1962. Pergamon Press 1964, 571.
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Koppar (II)- imidazol komplex i 3 M (Na)ClO1 och 3 M (Na)Cl, en jäm-

förelse.

Staffan. Sjöbéjrgr ' . : ^ . : . . . i . .

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 9Ö1 87 Umeå

Systemet koppar(ll), imidazol (CgN^H.) och OH~ har studerats i 3. 0 M

(Na)ClO. och 3. 0 M (Na)Cl vid 25°C. Mätningar har utförts som poten-

tiometriska titreringar varvid en glaselektrod har använts som halt-

mätande elektrod. Huvuddelen av data har kunnat förklaras med jäm-

vikterna:

Cu 2 +

och följande värden på jämviktskonstanterna P , har erhållits:

log P
n i

log P n

log P2i

log Pol

log P 4 1

3M (Na) C1O4

4.66

8.64

11.94

14.60

17.46

3M(Na) Cl

4.46

8.13

11.21

13.48

15.95

n l

0.20

0.51

0. 73

1.12

1.51

Förutom ovan nämnda enkärniga komplex förekommer effekter i både

3 M (Na)ClO4- och 3 M (Na)Cl- mediet som tyder på förekomst av

biandkomplex av allmänna typen (CuZ+)q(OH~)p(C3N2H4)(
2.(l-P)+. j 3 M

(Na)ClO4 har ett tvåkärnigt biandkomplex med sammansättningen

Cu2(OH)2(C3N2H4)3
2+ föreslagits.

Enligt tabellen ovan föreligger en signifikant skillnad mellan bildnings-

konstanterna p , i de båda medierna. Eftersom ett medium bestående
ni

av 3 M (Na)Cl knappast kan betraktas som inert, torde denna s.k.

medieeffekt kunna förklaras av att Cl" till viss del också deltar i komplex-

bildningen.

Absorbansmätningar har utförts i såväl 3 M (Na)ClO4- som 3 M (Na)Cl-

medium och kommer dessutom att utföras i blandade 3 M (Na)Cl, C1C«4-

medier. Genom dessa mätningar hoppas vi får ytterligare upplysningar

om kloridjonens inverkan på detta system.



TfiISftrans-(-)-l12-DIAMIN0CYCL0HEXAN}RH0DIUM(III) COMPLEXES.

Fremstilling, adskillelse og spektre.

F. Galsbol og P. Cteenbel.

Kenisk Inst i tut I , HoC.0rsted Ins t i tu te t , 2100 K0benhavn 0.

Tris[t.rans~(-)-l, 2-diam.inocyclohexan}rhodium(III) chlorid er

frerastillet ud fra RhCl3«3H20 og trans-(-)-!,2-diaminocyclohexan

{(-)chxn} i analogi med en tidligere beskrevet metode t i l prepa-

ration af [ Rli eng] Cl3 . De to isomere,her betegnet A[Rhchxn3; Iel3 ]

Cl3«aq og A^Rlichxns; ob3]Cl3«aq med en nomenclatur, der t idl igere

or benkrevet1" for (-)-l,2-diaminopropan-complexer, kunne adskil-

lec "cd ir.dda"pnir.g if reaktioncblaziuiiiijiiji of ekstraktion af

ALRlichxn3J Iel2]ci3«aq med ca. 8C$ ethanol. Efter oprensning var

A[Rh chxn3 ; le l 3 ]C13 «aq hvidt og A[Rli chxn3 ; ob3 ]C13 »aq gull igt ,

men absorptionsspektrene i oplesning neesten identiske. Også den

termiske opfarsel er forskellig. Nitraterne er begge hvide.

Refleksionsspektrene viser, at den gule farve af A[Rhchxn5;

ob3]Cl3.aq skyldes en stor r0dforskydning af ligandfeltbåndene i

fast fase i forhold t i l opl0sning. De tilsvarende cobalt-com-

plexer opfsrer sig hel t analogt.

F.Galsb0l, Inorganic Syntheses, XII, 269.

"P.Andersen,F.Galsbol,S.E.Harnung,Acta Chem.Scand.23(1969)302?.
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Smelteelektrolytisk fremstilling av legeringer

Dagfinn Bratland, Gunnar H. B0e og Kai Grjotheim

Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim

Metall-legeringer kan fremstilles elektrolytisk ved kato-

disk reduksjon av et metalloksyd, oppl^st i en elektrolytt-

smelte, idet en bruker et annet metall som katode. Denne

fremstillingsmåte er sarlig anvendelig dersom den ene

legeringskomponent er et h0ytsmeltende metall.

Metodikk og apparatur for slik fremstilling vil bli be-

skrevet og diskutert, särskilt med henblikk på fremstil-

ling av legeringer som inneholder sjeldne jordartsmetaller.

Elektrolyttens fysikalsk-kjemiske egenskaper, og fasefor-

hold i metallfasen spiller avgj0rende rolle i den för-

bindelse. Det samme gj0r valg av materialér for elektro-

lysecellen.

Kjennskap til str<zimutbyttet for slik prosess er av betyd-

ning for å kunne evaluere dens anvendelighet. Måling av

denne parameter blir også beskrevet og diskutert.
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Elektrolytisk utfelling av yttrium i lettroetall-legeringer

Dagfinn Bratland, Gunnar B0e og Kai Grjotheim

Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim

Det er blitt främstilt yttrium-magnesium og yttrium-

aluminium legeringer elektrolyttisk fra saltsmelter be-

stående av litiumfluorid-yttriumfluoridblandinger med til-

sats av yttriumoksyd,

Yttrium-magnesium legeringene er framstilt med en flytende

magnesium katode, grafittanode og en elektrolytt bestående

av 75 mol% LiF og 25 mol% YF3 med 7 vekts% ^2°3' Tempera-

turen var 7 60°C.

Yttrium-aluminium legeringene er framstilt med en flytende

aluminium katode og grafittanode. En har benyttet to

elektrolyttsammensetninger, nemlig 32,5 mol% LiF og

67,5 mol% YF3, og 75 mol% LiF og 2 5 mol% YF3, begge med

7 vekts% Y20_. Temperaturen for den furste sammenset-

ningen var 10 00 C, for den andre sammensetningen var

725-815°C og 1000°C.

I alle disse systemene er strpmutbyttet bestemt som

funksjon av str^mmengde og katodisk str^mtetthet. En

har funnet at str^mutbyttet avtar med 0kende str0mmengde

og ?Skende katodisk str0mtetthet.
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Jämviktsunders ökningar ay systemet PbO(s) - S.,(g) - O?(g) med

termovågsmetodik

Erik Rosén, Lennart Wittung

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

För att kunna genomföra planerade jämviktsberäkningar i systemet

PbS(s) - luft visade det sig nödvändigt att skaffa fram säkrare värden

på bildningskonstanten för fasen (4PbO)-PbSO.. Följande jämvikts-

reaktion har undersökts i temperaturintervallet 700 - 800°C:

5 PbO(s) + 1/2 S_(g) + 3/2 O?(g) Ö (4PbO)'PbSO.(s) (1)

Undersökningen baseras på "jämviktning" av PbO(s) med en gas-

blandning som sammanblandats genom dosering av kända mängder

av CO9, H9 och SO, och som vid försökstemperaturen kommer att

innehålla vissa bestämda halter av S_ och O,. Omsättningen mellan

gasfasen och PbO(s) har följts med termovåg.

Hittills erhållna värden på jämviktskonstanten (K, atm" ) för jämvikts-

reaktionen (1) kan sammanfattas med ekvationen:

log K = 41460/T - 17.29

I det undersökta temperaturområdet finns tillförlitliga värden på

bildningskonstanten från elementen (K,) för PbO, vilket möjliggör
-9/2

beräkning av bildningskonstanten (K.,, atm" ' ) för (4PbO)'PbSO4:

log Kf= 95760/T - 40.25
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Termisk reduksjon av sjeldne jordartsoksyder med aluminium

K. Grjotheim og 0. Herstad

Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim

Oksydene SnuCK og EUjO- er försökt redusert med metallisk

aluminium ved h0yere temperaturer. Pulverblandinger av

oksyd og aluminium i forskjellige blandingsforhold er

reagert, og reaksjonsproduktene er identifisert ved hjelp

av r0ntgendiffraksjon. Skjernaer for likevektsreaksjonene

er bestemt ut fra de funne koeksistente oksydfaser i like-

vekt med aluminium.

Samariumoksyd reduseres etter den generelle likning

2 Sm2O3(s) + x-Al(l) = Sm2O3-Al2O3(s) + Sm2Alx_2(s,1)

Europium danner også det stabile toverdige oksyd EuO, og

EupO_ er funnet å reagere trinnvis på f^lgende mate:

3 Eu203(s) + 2 A1C1) = (3 EuO-Al2O3)(s) + 3 EuO(s) (I)

6 EuO(s) + 2 Al(l) = (3 EuO-Al2O3)(s) + 3 Eu(g) (II)

2(3 EuO-Al2O3(s) + 2 Al(l) = 3 (EuO - A l ^ ) (s) + 3 Eu(g) (IID

Reaksjon I er spontan, mens II og III er stabile like-

vektsreaks joner .

Damptrykkene av europium over reaksjonene II og III er

malt ved effusjonsmetoden, og ut fra disse er beregnet

termodynamiske data for nevnte europiumaluminater•

Stabiliteten av intermetalliske förbindelser i systemet

Sm-Al er unders0kt ved å måle damptrykket av samarium

over rene förbindelser og kombinasjoner av disse.
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SOLGAS, ett datorprogram för jämvikts- och värmeberäkningar vid

höga temperaturer. Tillämpning på några system av tekniskt intresse.

Gunnar Eriksson

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Många industriella processer utförs vid höga temperaturer. I ett

flertal fall är den grundläggande kemin relativt outforskad varför mer

kunskap om de kemiska reaktionerna skulle kunna ge inte bara upp-

slag till förbättringar i de existerande processerna utan även uppslag

till nya processer. För processer som körs vid ca 1000 K och högre

temperaturer kan jämviktsberäkningar vara ett utmärkt hjälpmedel.

Vid dessa temperaturer är nämligen hastigheten för de kemiska reak-

tionerna ofta så hög att jämviktstillståndet blir uppnått inom en till-

räckligt kort tidsrymd.

Ett datorprogram, SOLGAS, för beräkning av jämviktsblandningars

sammansättningar har utarbetats. Programmet, som är tillämpbart

på alla system innehållande gasformiga substanser och rena konden-

serade faser, har bl. a. nyttjats för att ta reda på de reaktioner som

kan ske då Cu-,S och PbS reagerar med varierande mängder luft.

I (Cu-S-O)-systemet kommer t. ex. vid 1100 K följande reaktioner

att ske om jämvikt uppnås: vid relativt små luftmängder kominer all

koppar i Cu,S successivt att övergå till metallisk Gu varefter, om

mer luft blåses in, Cu oxideras till Cu-O och till CuO. Däremot kom-

mer varken CuSO, eller CuO-CuSO4 att bildas.

En liknande jämviktsberäkning har utförts för det fall då polyklorerade

bifenyler (PCB) tillsammans med tillsatt CaCO^ får reagera med

varierande luftmängder. Därvid visades att man vid 1200 K kunde re-

ducera halterna av HC1 och Cl-, i avgaserna så att endast 1. 8% av

Cl-mängden emitterades med förbränningsgasen.
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The Crystal Structure of (+)AAQ Chloro-4-(2-aminoethyl)-7-

methyl- 1,4,7,10 tetraa2adecanecobalt(III) Perchlorate.

A. M. Sargeson K. J. Watson

Kemisk Laboratorium I. Kemisk Laboratorium IV.

H.C. 0rsted Institutet,
Kobenhavns Universitet,
Kobenhavn, DK-2100 Danmark.

The rate constant for base hydrolysis of the

sym-[Co(trenen)Cl] + ion (trenen=4-(2-aminoethyl) 1,4,7,10

tetraazadecane) is not appreciably greater than that for

the isomer of the 7-methylated ion [Co(Metrenen)Ci]2+

whose p.m.r., visible spectrum and circular dichroism all

indicated its correspondence with the parent ion. This

apparent anomaly has vanished following determination of

the crystal structure of the salt (+)AAQ [Co(Metrenen)Ci]

(CJO^)2, since this analysis has shown that the isoiner

differs from that for svm-[Co(trenen)C^]2+ so that the methyl

group is not, as had been originally proposed, substituted

at the nitrogen trans to the chloride ion.

1303 non-zero, counter measured single crystal

X-ray diffraction intensities were used to solve and refine

the crystal structure by Patterson, heavy-atom. Fourier and

full-matrix least squares methods. The R-factor is O.O69.

The crystals are orthorhombic, space group P2±2 2±, with

four molecules in a unit cell of dimensions a = 13.330(11)1,

b = 15.371(17)1, c = 9.237(8)1. Each cobalt is surrounded

by a considerably distorted octahedron of nitrogen atoms of

the ligand and the single chloride ion. These distortions

may be of significance in determining the complex ion's

high base hydrolysis rate constant relative to the corres-

ponding constants for similar Co(lII) amine complexes.
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En automatisk titrerkalorimeter.

Funktionering och utvärdering av mätdata.

Bo Danielsson

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

En automatisk precisionskalorimeter för entalpititreringar har

konstruerats, vilken ger underlag till en delvis ny metod att noggrant

bestämma reaktionsvärmen.

Systemet styrs från en elektronisk programenhet som möjliggör genom-

förandet av en titrerserie med omväxlande kalibreringar och titrer-

punkter. Under en sådan serie behöver ej manuella ingrepp göras.

Med denna automatisering ges möjlighet att kontinuerligt följa tempera-

turändringarna genom att digitalt mäta temperaturen med 6 sekunders

tidsintervall. Denna mätteknik gör det möjligt att avsevärt utöka och

underlätta datainsamlandet.

Temperaturändringar kan bestämmas med en noggrannhet av

±0.00001 K.

l\
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Om automatiska kemiska mätsystem.

Programmering med hårdvara eller mjukvara?

Olle Ginstrup

Avd. för oorganisk kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

För att genomföra komplexkemiska undersökningar har vi byggt en

potentiometrisk titrator och en reaktionskalorimeter, som båda kan

genomföra en komplett titrering» Dessutom bygger vi nu en spektro-

fotometrisk titrator, som även kan mäta elektrodspänningar.

Funktionen hos dessa apparater inbegriper aktiv kontroll av en mängd

organ, t. ex. byretter, kyl- och uppvärmningsanordningar, fyllande

och tömmande av kyvetter, inställning av våglängder, omkoppling

mellan olika mätpunkter samt registrering av mätta data i tabellerad

form och på hålremsa för vidare bearbetning i den stora datorn vid

Umeå datacentral.

För varje funktion har vi byggt en kontrollkrets, som sedan kan an-

ropas, analogt med ett anrop av en procedur från ett Algolprogram.

Anropen sker från ett centralt programverk, som också byggts med

elektriska kretsar (hårdvara).

Våra mätproblem har kunnat löBas med enkla program, uppbyggda

av repetitiva förlopp i flera olika logiska nivåer. Antalet upprepningar

och andra parametrar kan av experimentatorn förinställas på tum-

hjuls omkopplare.

Vid komplicerade mätproblem måste man förr eller senare använda

en dator med sina programmeringsmöjligheter (mjukvara). Olika fak-

torer som påverkar gränsens läge kommer att diskuteras.
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Adskillelse og karakterisering af tris(propylendiamin)-

cobalt (III) chlorid, [Co pn?s"[ Cl3 complexer.

S.E. Harnung, S. Kallesoe, A.M. Sargeson, C.E. Schäffer,

Kemisk Institut I, H.C. 0rsted Institutet, Kobenhavn.

Formlen [Co pn^jCls betegner 24 isomerer, halvdelen med

den absolute konfiguration A. I A-raekken findes to methyl-

gruppe isomerer med ring-konformationen lel3 , fire med

lel2ob, fire med ob2lel og to med ob3. Spejlbillederne af

disse tolv udgor den katoptromere A-raekke. For nomencla-

tur og referencer, se ref. (1) og (2).

Ved ionbytningschromatografi på Sephadex SE-C25 med

0,10 M Na3PO4 som eluent giver racemisk [Co pn^Cls, der

er bragt i ligevaegt (100°C, aktiv kul som katalysator, o-

verskud af racemisk diamin justeret til pH=7) fire racemi-

ske fraktioner, der elueres i raekkefolgen: lel3 , lel2ob,

ob2lel, ob3 (vide infra) og i forholdet 35 ,0:4l,1:18,0:4,0

(bestemt ved atomabsorption) . Enhver af fraktionerne kan

skilles med 0,15M Na2(+)tarträtj A-formerne elueres först.

Alel3 er blevet delvis adskilt på SE-C25 i to fraktio-

ner med fnrskelligt NMR spektrum. Ved kombination af ion-

bytningschromatografi på SE-C25 og papirchromatografi er

Aob2lel spaltet i to fraktioner.

Udfra de ovenfor anforte msengdeforhold beregnes for

[(-)pn]/[(+)pn] = 2 folgende procentiske sammenseetning af

de 8 konfigurations-konformations isoinerer:

lel3 A[Co(-)pn3]
3+ 39,7 A[Co( + )pns ] 3 +

lel2ob A[Co(-)pn2( + )pn]
3 + 23,4 A[Co( + )pn2 (-)]

ob2lel A[Co( + )pn2 (-)pn]
3+ 5,1 A[Co(-)pn2

3+

.3+

5,0

11,7

10,2

ob3
3+ 0,6 A[Co(-)pn3]3+

Der er god overensstemmelse mellem disse vserdier og de ex-

perimentelt bestemte, hvilket viser, at ovennsevnte identi-

fikation af de isomere er rigtig.

(1). P. Andersen, F. Galsbol og S.E. Harming, Acta Chem.

Scand. 2_2 (1969) 3027.

(2). A.M.Sargeson, "Transition Metal Chemistry",Vol.3,R-

L.Carlin Ed. Marcel Dekker,Inc. ,New York,19S6,p.303-
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.Omsättningar av 1 -broncykloalkankarbonsyror

och deras estrar

Arne Fredga

Kemiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala

Omsättningsförsök har huvudsakligen gjorts med syror i

neutral vattenlösning, respektive etylestrar i metanollös-

ning samt svavel- och selenhaltiga anjoner.

1-Bromcyklobutankarbonsyra. Såväl syra som ester ger med

långsamt reagerande anjoner (ex. SeCN~, SCN", COHPÖ-GS-S"")

eyklopropanderivat av typ I (Denjanov-omlagring). Med mera
o O_ _

reaktiva anjoner (ex. Se ", Se-Se , CgHc-CHp-S ) ger es-

tern cyklobutanderivat av typ II, medan syran ger bland-

ningar, där I vanligen överväger. Utbytet är ofta gott och

selen joner tycks reagera snabbare. Även vid hydrolys er-

hålles övervägande typ I. Resultaten talar för att primärt

bildad karboniumjon III övergår i icke-klassisk jon IV .

Hos syran (men ej hos estern) kunde även omlagring till en

(3-lakton V vara tänkbar; denna bör med anjoner ge I. Bild-

ningen av cyklobutanderivat II skulle kunna förklaras med

en 3jy2 -mekanism, som bör gynnas av reaktiv an jon.

1-Bromcyklopentankarbonsyra. Syran och estern ger båda

normal produkt (VI) i rimligt utbyte. Estern är att fö-

redraga vid syntetiskt arbete.

1-Bromcyklohexankarbonsyra. Endast estern ger rimligt

utbyte, varvid normal produkt (VII) erhålles.

COOH .COOH 00"
C00"

(I) (II) (III) (IV)

(VI)

GOOH

R

(VII)

1. Mazur, R.H., et al. J. Am. Chem. Soc. 81_ (1959) 4390
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Sigmatropa oinlagringar i ett kinuklidinsystem

Karl-Henrik Hasselgren. J. Dolby, J.L.G. Nilsson och M. Eländer

Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet, Box 6804,

113 86 Stockholm och

Organisk kemi, Stockholms Universitet, Box 6801, 113 27 Stockholm

Vi har nyligen beskrivit hur omättade kinuklidinföreningar av typ I

omlagras till laktoner av typ II. Ytterligare studier av denna reak-

tion visar att bildandet av II sker via två konsekutiva suprafaciala

1,3-sigmatropa omlagringar. Denna typ av reaktion har tidigare inte

beskrivits. R

COOR"

~Jtv -A.

Ill

Reaktionen har studerats för estrar av typ I med R = H el. CH , R och
o

R#/ = H el. alkyl och x" = Cl", Br el. I . Speciellt intressant är

föreningen med R = CH . Denna skulle kunna ge två produkter, II och
o

III, Vi fann emellertid att endast II kunde isoleras ur reaktions-

blandningen. Förklaringen till detta ges av orbitaltransformationerna

för den sigmatropa reaktionen. Metylgruppen på den substituerade

bryggan förhindrar effektivt den för reaktionen nödvändiga överlapp-

ningen av orbitalerna.

-> II

1. J. Dolby, R. Dahlbom, K.-H. Hasselgren och J.L.G. Nilsson. Acta

Chem. Scand. in press 1971.
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Studier av annelerade ringars dirigerande effekt i aromatiska system

Hans Selander. Karl-Gustav Svensson och J. Lars G. Nilsson

Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 6804,

113 86 Stockholm

Vid substitution av bicykliska aromatiska föreningar (t.ex. 5-indanol

och 6-tetralol), utövar den annelerade icke-aromatiska ringen en diri-

gerande verkan. Riktningen och styrkan av denna effekt är beroende av

strukturen hos den annelerade ringen . För att kvantitativt utreda

hur ändringar i denna rings struktur påverkar den dirigerande effek-

ten, har ett antal specifikt tritierade fenoler och metoxyföreningar

syntetiserats. (I, II, III och IV; n = 1 eller 2). Kinetiska studier

av tritiumutbytet hos dessa föreningar i trifluorättiksyra har gi-

vit noggranna mått på skillnaden i reaktivitet mellan de olika aroma-

tiska positionerna.

(CVn

III

1. J.L.G. Nilsson, H. Selander, H. Sievertsson, I. Skånberg och K.-G.

Svensson. Acta Chem. Scand. 2jj, 94 (1971).
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Solvolys av exo,exo-Dimetanonaftalen-9-derivat.

Thure Svensson och Saul Winstein

Department of Chemistry, University of California,

Los Angeles och Kemiska Institutionen, Uppsala

Universitet, Uppsala

Solvolys av £-brombensensulfonaten eller p_-nitrobenso-

aten av de epimera outside- och ins ide- 9- alkoholerna av per-

hydro-1,U-exo,exo-5f8-dimetanonaftalen (V-OH och VII-OH)

och deras 6,7-dehydro analoger (IX-OH och XI-OH) har stude-

rats.

T-OH Bt-OH J2-0H S-OH

Den observerade solvolysreaktiviteten vid 25f0 C hos

systemen V, IX, VII och XI förhåller sig som 1:10:103:111 '

där XI-systemet är 10 gånger reaktivare än 7-norbornenyl-

systemet och 10 gånger reaktivare än 7-norbornylsystemet.

Dessa förhållanden indikerar jonisering via anchimer assi-

stans genom £- eller i^-deltagande.

XI-OPNB gav XI-OK som enda solvelysprodukt, emedan

solvolysprodukterna av IX-OBs bestod av XI-OH samt två om-

lagrade epimera alkoholer. Acetolys av de två mättade bro-

sylaten (V-OBs och VII-OBs) gav samma fyra solvolysproduk-

ter, och acetolys av VII-OBs gav hk $> av V-OBs genom jon-

par kollaps. Deuterium fördelningen i solvolysprodukterna

ur 6,7-dideutererad V-OBs och ur o^-deutererad VII-OBs har

studerats. Den föreslagna solvolysmekanismen för V-OBs,

VII-OBs, IX-OBs och XI-OPNB kommer att diskuteras.



Syntes av ' ;2~(a--aiiiinotetrametylen)-ferrocen; stereokemiska

och reaktionsmekanistiska aspekter

Stig Allenmark

Avd. för organisk kemi, Kemiska institutionen,

Uppsala Universitet

Racemisk 1,2-(<x-ketotetrametylen)-ferrocen, framställd genom

Priedel-Crafts-aeylering av ferrocen med bärnstensyraanhydrid,

Cleramensen-reduktion till y-ferrocenylsmörsyra och homoannulär

cyklisering med hjälp av trifluorättiksyraanhydrid, ger vid reak-

tion med hydroxylaminhydroklorid i acetatbuffert en blandning av

de båda isomera oximerna 1 a (anti-) och I b (syn-) i anti/syn-

ferhållandet » 1 1 .

-0H HO.

la Ib

Såväl I a som I b reduceras i etanollösning med överskott av

natrium till primär amin (il), isolerad genom kromatografi av reak-

tionsprodukten på A1QO -pelare. Någon separation i exo- (il a) och

endo- (il b) isomerer kunde emellertid ej fås till stånd och mycket

tyder på att nästan uteslutande den ena isomeren bildas under de

använda betingelserna. Denna har bl.a. karakteriserats som acetamid-

(smp 145 ) och p-nitroazobenserikarboxamid-derivat (smp 227°) med

hjälp av IR och MS. Definitiv konfigurationsbestäraning, liksom den

uppdelning i enantiomerer som planerats i avsikt att undersöka

aminernas förmåga till stereoselektiv katalys i baskatalyserade

reaktioner, är dock ännu ej helt slutförd.

NH2
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Bispyrazoloners stereokemi

Stig Veibel

Institut for organisk kemi, DTE, bygning 201, DK-2800 Lyngby

Ved oxidation af en 4-alkylsubstitueret pyrazolon-5 kan der

dannes en 4,4l-sammmenknytt^t bispyrazolon (Smith , Veibel og

WestSS") eller en 4-hydroxy-4-alkylpyrazolon (Veibel og WestSö2,

Veibel og Linholt ). Hilttel og Authaler har undersogt bispyraz-

olonernes stereokemi og har segt at skelne mellem racem- og. meso-

form gennem bestemmelse af de to formers dipolmomemter.

Vi har vist, at de to former kan adskilles gennem tyndtlags-

chromatografi på silica gel plader med benzen som mobil fase.

Racemformen, der efter KÖttel og Authaler har det hojeste dipol-

moment, har den laveste lU-vardi, mesoformen den hajeste.

Også NMR-spektrene giver en mulighed for at skelne mellem

racem- og mesoform.

Ved oxidation af 1-phenyl-3-methyl-4-alkylpyrazolon-5 er

der isoleret begge former af 4-methyl, 4-ethyl- og 4-benzylpyr-

azolonerne, medens der af 4-butylpyrazolonen kun er isoleret den

ena form.

Referencer

1. L. Smith, Kgl. Fysiograf. SSllskap. Lund, Förh. 18 (1948) nr. 1.

2. S. Veibel og G. WestSS, Acta Chem. Scand. I (1953) H9»

3. S. Veibel og S.C. Linholt, Acta Chem. Scand. 8 (1954) 1007.

4. R. Huttel og A. Authaler, Chem. Ber. §6 (1963) 2879.
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Conformational Status in 2-Alkyl-2-Methvl-l,3-0xathianes

Paavo Pasanen and Kalevi Pihlaja

Department of Chemistry, University of Turku

Turku 50, Finland

The .conformational equilibria in 2-alkyl-2-methyl-l,3-

oxathianes may be studied with the aid of the chemical

shifts of the 2-methyl groups.

Me

.0 (1)

The shifts of the axial and equatorial methyl groups may

be estimated using 2,4- or 2,6-dimethyl-2-alkyi-l,3-

oxathianes as model compounds . The following values for

the equilibrium constants and standard free energy differences

between E and A conformers (eqn. 1) were obtained at 25°C.

Compound

2-Et, 2-Me

2-i-Pr, 2-Me

K

1,32

2,03

-AG" kcal/mol

0,16

0,42

1. K. Pihlaja and P. Äyräs, Suomen Kemistilehti B 43

(1970) 171
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The Effect of 4-0xo group on the Conformation of the 1,3-

Dioxane Ring

Pertti Äyräs and Kalevi Pihlaja

Department of Chemistry, University of Turku

Turku 50, Finland

Several 4-oxo-l,3-dioxanes have been prepared by condensing

aldehydes and ketones with appropriate 3-hydroxy acids.

NMR spectra of and chemical equilibria between epimeric

derivatives showed that most of the studied methyl-

substituted 4-oxo-l,3-dioxanes exist predominantly in chair

or half-chair forms. However, some axially substituted

derivatives may assume even the flexible conformation.

Generally, the conformational energies of axial methyl

groups are greatly decreased as compared with those of

1,3-dioxanes.

K. Pihlaja and P. Äyräs, Tetrahedron Letters 1970 4095
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Chlorinated Lonp-Chain Fatty Acids. Their Properties and

Reactions. Solvent Effects in the Dehydrohalogenation

of Sodium 9,10-Dichlorooctadecanoate (DCO) in Dilute

Alkaline Solutions.

H. Ketola and K. Pihlaja

Department of Chemistry, University of Turku

Turku 50, Finland

The first stage of the alkaline dehydrohalogenation of

sodium 9,10-dichlorooctadecanoate (DCO) has been studied

in ethylene plycol-water mixtures and in pure water at

90 C. The rate of the reaction was found to decrease rapidly

with increasing water concentration. The rate of removal of

the first chlorine from sodium 9,10-dichlorooctadecanoate

was determined as a function of the water concentration in

various ethylene glycol-water mixtures. The rate coefficient

c0H'(knH) in pure water solution was 1.4.10 kg'mole -min as

-7 -1 -1compared to the maximum value of 2.7-10 kg"mole -min

in 19 wt % solution. The effects of temperature and base

concentration on the reaction rate were also investigated.

The results show that the first chlorine is removed

predominantly by E2-mechanism and that the intermediate

contained vinylic double bond.



Omestring på basiska metalloxider

Folke Malmström

Institutionen för organisk kemi, Åbo Akademi

Åbo "50, Finland

Ett antal lättförtvålade karboxylsyraesträr s.s. kelidon-

och komansyra estrar, kromon-, kumarin- och kumar il pyra estrar,

substituerade ättiksyraestrar och arajjiosyraestrar har fram-

gångsrikt omestrats på basisk alumiriiiunoxid, magnesiiiin- och

lantanoxid med primära alkoholer. Gaskromatografi och NKR-

spektroskopi har använts för analys och identifiering av

reaktionsprodukterna.
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Syntese af nogle nye tetrazolyleddikesyrer og de tilsvarende

f- -propionsyrer.

A.K. Sgrensen og N.A. Klitgaard

Civilförsvarets analytisk-kemiske Laboratorium

DK 2100 K0benhavn 0

Ved alkylering af 5-substituerede tetrazoler med brom-

eddikesyreethylester og 3-brompropionsyreethylester fås isome-

re blandinger af henholdsvis 1- og 2-tetrazolyleddike-

syreethylester og 3(l- og 2-tetrazolyl)propionsyreethyl-

ester.

R
—NH NC N

\ ' —
#N + Br(CH ) COOC He

N
) COOC Hn ^

II III

Konstitutionen af III diskuteres pä grundlag af 1H NMR-

spektre, der afslorer signifikante forskelle i chemical

shifts for methylen protonerne i ̂.-positionen til tetrazol

ringen. Der gores desuden opmaerksom på, at 5-phenylforbin-

delsernes konstitution kan fastlsegges alene ved forskellen

i Chemical shifts for phenylprotonerne.

Konstitutionsbeviset understattes ved entydigt at syn-

tetisere de 1-isomere förbindelser ud fra IV, idet dette

behandles med fosforpentaklorid og azoimid i naevnte

rsekkefalge.

RC0NH(CH2)nC00CoH2 5

1. PCI,

2. HN^

NC—N-(CH 2) nCOOC 2H 5
•»T -»T

IV

De fire carboxylsyrer fås ved basisk forsaebning af de

tilsvarende estere for tetrazolyleddikesyrernes vedkommende,

hvoriraod /:-tetrazolylpropionsyrerne fås ved sur hydrolyse.
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Syntese av pyrimidiner med malonylklorider og tiooyanater.

K. Berg-Nielsen. T. Stensrud og E. Bernatek

Universitetets Kjemiske institutt, avdeling B, Blindern,

Oslo 3, Norge,

Tiocyanater reagerer med raalonylklorider til

4-kloropyrimidin-6-oner med en alkyltio eller aryltio

substituent i 2-stilling med utbytte varierende fra 4

til 80$. En reaksjonsmekanisme for dette og for den

analoge reaksjon med nitriler er diskutert.

To 2-alkyltiopyrimidoner med et bromatom i alkyl-

gruppen er cyklisert til to isomere tiazolopyrimidoner

og to isomere pyrimidotiazinoner.

Ved oksydasjon av fire 2-alkyltiopyrimidoner med

persyre lykkes det å isolere sulfoksydet i to tilfelle,

ellers var 5 *6-diklorouracil det eneste produkt.
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N-Alkyldiselenocarbamater; Fremstilling og Egenskaber.

L. Henriksen og E. S. S. Kristiansen

Kemisk Laboratorium II, K0berihavris Universitet,

H.C. 0rsted Institutet, 2100 K?Sbenhavn 0, Danmark.

Vi har fremstillet en raekke derivater af de hidtil u-

kendte N-alkyldiselenocarbaminsyrer (I). Udgangsstofferne,

alkylammonium N-alkyldiselenocarbamater (II), isoleredes i

h?Sjt udbytte fra reaktionen mellem carbon diselenid og

aminer med en primaer eller secund^r alkylsubstituent. Der-

imod f0rte reaktion med de mindre reaktive aminer med en

tert-alkyl eller aromatisk substituent kun til carbon di-

selenid-polymerisation.

R-N=C=Se

IV

R-NH-CSe2H R-NH-CSe2RNHg R-NH-CSe2CH2Ph

II III

Saltene II er fuldstaendigt stabile ved stuetemperatur

i inert atmosfaere, men oxideres hurtigt i luften. Ved be-

handling med alkylhalogenid dannes estere af (I), f.ex.

benzylestere (III) med benzylbromid, og med de fleste

tunge metaller fås, sorn regel farvede, förbindelser.

Den mest fremtrasdende egenskab ved samtlige derivater

af (I) er den lethed, hvormed de undergår eliminatiorisre-

aktioner under dannelse af isoselenocyanater (IV): Ag- og

Pb-saltene eliminerer spontant metalselenid, og en noget

langsommere elimination finder sted med de fleste andre

tungmetalsalte; kun Zn, Cd ©g Hg saltene er rimeligt sta-

bile. Ved oxidationen af II dannes selenourinstoffer via

IV, som kan påvises, hvis den frigjorte amin fjernes fra

reaktionsblandingen. Ved tilseetning af base spaltes III,

som er stabile i neutral opl^sning, momentant. Også poly-

mer isationen af carbon diselenid, observeret med II,

skyldes sandsynligvis muligheden for elimination af hydro-

genselenidion; polymerisationen kan reproduceres med am-

monium hydrogenselenider, men ikke med ammonium N,N-di-

alkyldiselenocarbamater, som ikke kan undergå elimination.
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Nya kortikosteroidestrar med cytostatisk aktivitet.

Imre Könyves och Sten KrTsterissori

Forskningslaboratoriet, AB LEO, Helsingborg

Kombinationsbehandling med kortikosteroider och cyto-

statika är allmänt accepterad vid cancerkemoterapi (1).

I vårt laboratorium har vi framställt en serie korti-

kosteroid-21-karbamater (2) med följande struktur:

0

Kortikosteroid -O-i-N- (CH2CH2C1)2

Dessa substanser har på grund av hög in vivo stabilitet,

låg cytostatisk och hormonell aktivitet.

Vidare har vi syntetiserat ett stort antal kortikoste-

roid-21-estrar där syradelen innehåller en bis(2-klor-

etyl) aminogrupp (3):

0

Kortikosteroid-0-C-(CH9) -X-^ Vj
'N(CH,CH,C1)

n = 0, 1, 2, el. 3 X = O, S el. Z - H el. CH,

De olika syntesvägarna diskuteras utgående från de svå-

righeter som kan uppstå vid förestring av vissa C-21 ste-

roider med bis(2-kloretyl)-amino-fenyl-ättiksyra (4).

Substansernas in vitro respektive in vivo stabilitet

samt deras cytostatiska aktivitet är beroende av kar-

bonsyrans längd. De utmärkes av en hög terapevtisk

kvot vid ett stort antal experimentella tumörer samt

en bibehållen hormonell effekt.

1. H.A. Freckman et al.: J.A.M.A. 189(1964)23

2. H.J. Fex et al.: U.S. Patent 3.299 104

3. H.J. Fex et al.: Belg. Patent 744.766

4. M.E. Wall et al.: J. Med. Chem. 12(1970)810



Cyklooligomerer från p-kinoner

Hans-Erik Högberg

Institutionen för organisk kemi, KTH,

S-100 hk Stockholm

"aftokinon ger när den behandlas med svavelsyra i ättiksyra (metod I) tri-

r.eren 1 och tetrameren _2. Med aluminiumklorid i nitrobensen (metod II)

erbålles nästan kvantitativt utbyte av tetrameren 2_. "

P
R

G

R R R R

10
På samma sätt erhålles (metod IT) från kinonerna U_(R=CH,) och ^ 7

tetramererna 7(R=CK_) och 7(R=C,fi_). Används metod T erbålls dessutom

respektive dimer 5_ och trimer §_.

p-3ensokinon U(R=H) ger (metod I) tetrameren J(R=fi) i ytterst lågt ut-

byte (O.i ^ ) . 3

Bildningen av tetramererna går troligen via dimerer av typen 5. och tri-

merer av typen 6_. Men även dimerer av typen j$ kan vara intermediärer. Så-

lunda ger dimeren 3 tetrameren 2_ (metod II).

"aftokinontrimeren jl ger (metod II) i närvaro av p-bensokinon föreningen

^ och naftokinondimeren 2(RssCKi,) ger föreningen j).

Här en blandning av naftokinon och bensokinon behandlas enligt metod II

kan förutom föreningarna 2̂ ,8 och 9 även föreningen 10 påvisas aass-

spektrometriskt. Utbytet är dock utomordentligt lågt.

1. Erdtman, il. Proc. Roy. Soc. Al|»2 (1933) 228
2. Erdtman, H., KögFerg, II.E. ChémT Conm. 1268 773
3. Erdtman, H., Högberg, H.E. Tetr. .*Letters"lSIQ 3339
h. Högberg, H.E. Acta_^Chem. Scandf In pressT
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Extraktiv jonparsalkylering, en generell metod för alkylering av svaga syror

Arne Brändström Ulf Junggren

AB Hässle, Fack, 402 20 Göteborg 5

•Jonpar mellan tetrabutylammoniumjonen och de flesta anjoner alkyleras

mycket snabbt i en metylenkloridlösning innehållande en alkylhalogenid.

Pä grund av den synnerligen höga reaktiviteten i detta medium behöver

endast små mängder av jonparet föreligga i metylenkloridfasen för att en

snabb alkylering skall ske. Detta har lett till följande generella och enkla

syntesförfarande.

0.2 Mol NaOH löses i 100 ml vatten. 0,1 Mol tetrabutylammoniumvätesulfat

tillsättes följt av en metylenkloridlösning eller uppslamning av något mindre

än 0.1 ekvivalent av den förening som skall alkyleras och ett överskott av

det alkyle rings medel som skall användas. Blandningen återloppskokas under

omrörning tills vattenfasen blir neutral eller sur. Faserna separeras,

metylenkloriden avdrives och återstoden behandlas med 100 ml eter. Har

man använt en alkyljodid faller tetrabutylammoniumjodiden som avfiltreras.

I annat fall skakas eterlösningen med vatten som löser de flesta salter som

kan komma ifråga. Efter avdrivning av etern återstår produkten som kan

renas på sedvanligt sätt. Utbytet är oftast praktiskt taget kvantitativt.

Reaktionstiden är vanligen några minuter och endast i sällsynta fall har vi

behövt koka i 1 timma.

På detta sätt kan man utföra de flesta alkyleringar som kan utföras på kon-

ventionellt sätt och alltså även sådana som normalt fordrar strikt torra be-

tingelser. Speciellt lämpliga reaktioner är esterifiering av mono- och di-

karboxy! syror, alkylering av fenoler. anilider, sulfonamider. merkaptaner,

ek- flesta j3 -dikarbonylföreningar. a-cyanesti'ar och ketosulfoner.

Förutom fördelen att vara generell, enkel och snabb visar metoden en ut-

märkt selektivitet om reaktionsbetingclsema väljs lämpligt.



190

Framställning av diboran ur tetraalkylammonium borhydrider lösta i tne-

tylenklorid.

Arne Brändström Ulf Junggren

AB Hässle, Fack, 402 20 Göteborg 5

De vanligast förekommande lösningsmedlen vid diboransynteser har varit

tetrahydrofuran och diglym. Torkning och hantering av dessa lösnings-

medel är emellertid besvärande arbetsmoment. Det vore därför arbets-

besparande att kunna använda ett lågkokande och lättorkat lösningsmedel

som metylenklorid vid syntesarbeten med diboran.

Skakas en vattenlösning av tetrabutylammonium hydroxid och natrium-

borhydrid med metylenklorid erhålls så gott som kvantitativt tetrabutyl-

ammoniumborhydrid (QBH.) i den organiska fasen. Denna kristalliniska

produkt har kunnat renas genom omkristallisation och visat sig vara

helt stabil vid längre tids lagring. Tetraalkylammonium borhydrider är

lättlösliga i de flesta lösningsmedel som t.ex. i metylenklorid eller

kloroform och lämpar sig därför utmärkt för hydroborering in situ.

Ett normalt syntesförfarande är att lösa 0,1 mol tetrabutylammonium

borhydrid tillsammans med 0,1 mol av substrate' såsom, nitril, bensoe-

syra eller olefin i 100 ml metylenklorid torkad över fosforpentoxid.

Diboran erhålls genom att till reaktionsblandningen sätta 0,2 mol av

en alkylhalogenid, såsom metyliodid eller etylbromid i 50 ml torr me-

tylenklorid. Reaktionen hålles vid 25°C under tilldroppningen och åter-

loppskokas därefter 30 min.

Vid t.ex. hydrogenering av benzonitril förstöres överskottet av QBH.

genom tillsats av etanol. HCl-gas inledes i reaktionsblandningen var-

efter hydrokloriden av den bildade benzylaminen skakas ut i vatten.

Genom upparbetning av vattenfasen erhålls aminen i 95 % råutbyte.

Benzylaminen renas genom att fälla och omkristallisera hydrokloriden

ur etanol i ett utbyte av 67,5 %.
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Dekarboxylering av aromatiska syror

Jadviga Chodovska-Palicka och Christina Ullenius

Institutionen för organisk kemi, KTH, 100 kk Stockholm 70

Kopparbetingad dekarboxylering av aromatiska syror i lösningsmedel

av kinolintyp ger motsvarande kolväte och ibland syrametriska biary-

ler. I närvaro av jodarener bildas samtidigt osynmétriska biaryler.

ArCOOH —«> ArCOOCu — > ArCu

Vi har undersökt dekarboxyleringen av koppar(l) 2-nitrobensoat,

koppar(l) l»-nitrobensoat ,' koppar(l) 3,^>5-trikloro-2-tenoat

samt koppar(l) ftalat, koppar(l) 3-nitroftalat och koppar(l) k-

-nitroftalat. Kopparsalterna framställdes ur syrorna och koppar(l)

oxid i kokande toluen eller xylen.

Koppar(l) triklor-2-tenoat dekarboxylerar inom 15 min. vid 115°

i pyridin under bildning av små mängder hexaklorbitienyl. I närva-

ro av U-jodanisol bildas 2(l*-anisyl)triklortiofen i gott utbyte

(15%) tillsammans med hexaklorbitienyl (7/0 • En ackumulering av

triklor-2-tienylkoppar kunde iakttas i båda reaktionerna genom

närvaro av 2,3,^-triklortiofen efter hydrolys av prover från

reaktionsblandningen.

Aktiveringsparaoetrarna för dekarboxylering i kinolin har bestämts

för koppar(I) 2-nitrobensoat (AJl^ = 20 kcal mol"1, A £7 = -26 cal

deg mol" ) och koppar (i) ̂ -nitrobensoat (A H.* = 17 kcal mol~ ,

AjT • -kO cal deg"1 mol" 1).

Dekarboxylering av koppar(i) ftalat vid temperaturer mellan 120 och

l6o ger bl.a. difensyra och 2-fenylbensoesyra.

1. M. Nilsson och J. Chodowska-Palicka, Acta Chen. Scand. |U(l970) 3353.
2. M. Nilsson och J. Chodowöka-Palicka, Acta Chea. Scand. Uiider tryckn.
3. M. Nilsson och C. Ullenius, Acta Chem. Gcand. Under tryckn.
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Kopplad rotation mellan alkylgrupper inom en och samma molekyl,

inverkan på energi och entropi

B, NeTander och S. Sunner

Termokemiska laboratoriet, Kemicentrum, Lund

Icke linjära molekyler av typen t-Bu,,X (X = CfL. CO, 0 etc.) visar
en avsevärd spänningsenergi på grund av sterisk repulsion mellan de
tertiära butyl grupperna. Detta implicerar bl a att en oberoende rota-
tion kring de två X-C-j bindningarna är energetiskt mycket ogynnsam -
butyl grupperna tvingas att rotera med varandra ungefär som två kugg-
hjul.

Ett illustrativt exempel är disproportioneringsreaktion mellan
alkyldisulfider R2'S2 + R2"S2 * 2R'R"S2. Även i ett fall som R1 =
t-Bu, R" = Et är reaktionen termoneutral, dvs t-Bu2S2 är utan spän-
ningsenergi. Likväl är jämviktskonstanten ca 24 i stället för det
statistiskt förväntade värdet 4.

Bl a presenteras en enkel modell som kvantitativt ger jämvikts-
konstantens värde för olika kombinationer av alkylgrupper (Me, Et.
i-Pr, t-Bu).
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Kalorimetriska och PMR undersökningar av protonering

av svaga organiska baser med HCl-SbCl5 resp. HC1 i inert lösningsmedel

Quenti n Appl eton,: Lars BernanderVpch Gerd 01 of son

Avd. för termökemi, Kemicentrum, Lund

Komplexa syror av typen HX-MX t ex HC1-A1C1, och HF-BF, fungerar
som katalysatorer vid många typer av FriedelrCrafts reaktioner. Dessa
syror har icke kunnat påvisas i formen HMX . utan de existerar endast
i närvaro av protonupptagande ämnen som (D.H)+MX~ , (i > 1). De upp-
träder som starka syror och deras verkan som katalysatorer ligger i
deras protonerande förmåga. Det är uppenbart att vid interaktion mel-
lan en komplex syra HX-MX och ett elektronpardonerande ämne så kon-
kurrerar adduktbildning med protonering. Det är därför av intresse
för förståelsen av den katalytiska verkan av dessa system att studera
såväl protonenngsreaktioner involverande den komplexa syran som bil-
dandet av donator-acceptor addukter av metall hal i den.

Reaktionskalorimétriska och PMR studier har gjorts över protone-
ring av dimetylacetamid, dimetylsulfoxid, etylacetat och tetrametyl-
urinämne med den komplexa syran HCl-SbCl5 i 1,2-dikloretanlösning,
reaktion (1) och (2).

D + HC1 + SbCl,. o
2D + HC1 + SbClr

(DH) SbClg

(D2H)
+SbCl"

0)

(1)

(2)

De svaga basernas adduktbildning med SbClg U ; och interaktion med HC1

har även studerats, reaktion (3) resp. (4).

SbCl5 -> D-SbCl5

D + HC1 D-HC1

(3)

(4)

(1) G. Olofsson. Acta Chem. Scand. 22 (1968) 377.
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Organisk Syntese i Gassfase, Reaksjoner

mellom o-Nitrotoluen og Arnmoniakk.

Jan Bakke*, Harald Heikman og Gun Nyström.

AB Bofors Nobelkrut, Bofors, Sverige.

Når o-nitrotoluen (.L) får reagere i veeskefase under basiske

betingelser oppstår antranilsyre (2_) i lavt utbytte (15$):

OH
200'

1 2
Om man derimot lar £-nitrotoluen reagere i gassfase (5-600°)

med ammoniakk får man o-aminobenzamid (4_) 1 moderat (30$) ut-

bytte. Antranil (3.) er et mulig mellomprodukt ved reaksjonen:

V NHr0—L-J-*

1
Dette er sannsynligvis en ukatalysert, termisk reaksjon. Om

reaksjonen mellom o-nitrotoluen og ammoniakk finner sted i

nsrvaer av kiesel gel fremkommer o-aminobenzonitril (5_) i

30% utbytte:

NH3

gel

Referanse:

1. Preuss,L. og Binz,A. Angew. Chem. 13 (1900) 385.

Måvasrende adresse: Kjemisk institutt, Universitetet i

Trondheim, NLHT, 7000 Trondheim, Norge.
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Gelfi3trering av ligninmodellföreningar

Knut Lundquist och Bengt Vesslén

Inst. för organisk kemi, CTH och GU, Göteborg ;5, Sverige

Ett 20-tal ligninmodellföreningar i mölékyiviktsinter-

vallet 100-500 har gelfiltrerats under olika betingelser.

Vid urvalet av föreningar har största möjliga variation

med avseende på strukturtyper eftersträvats.

I enlighet med vad som kunde väntas med ledning av ti-

digare gelfiltreringsförsök med lågmolekylära aromatiska

föreningar på Sephadex G-25 med vatten som elueringsmedel,

fördröjdes föreningarna (mer än en kölönnvolym krävdes för

eluering) vid gelfiltrering under dessa betingelser. Genom

att använda elueringsmedel som dioxan-vatten (1:1) eller

dimetylsulfoxid kunde denna fördröjning elimineras och en

uppdelning i stort sett efter molékylstorlek erhållas.

I fallet dioxan-vatten (l:l) eluerades hydroxylrika

föreningar något senare än mindre polära föreningar med

samma molekylvikt. Denna effekt var mera utpräglad då elue-

ringsmedel som etanol-vatten (l:1) och aceton-vatten (1:1)

användes. Samma fenomen uppträdde vid försök med Sephadex

LH-20 och dioxan-vatten (9:1) som elueringsmedel.

Vid försöken med Sephadex G-25 och dimetylsulfoxid som

elueringsmedel observerades en relativt obetydlig effekt

i motsatt riktning, d v s opolära föreningar tenderade att

elueras långsammare än polära föreningar. Liknande resul-

tat erhölls vid gelfiltrering på polystyrengel med tetra-

hydrofuran som elueringsmedel men den nämnda bieffekten

var här mera markerad.
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STEREOKEMISKE STUDIER AF PFITZNER-MOFFATT OXIDATIONEN.

D.K.Iersgäard og M.H.Bénn

Department of Chemistry, University of Calgary, Alberta,

Canada

Metoder til mild oxidation af alkohol til den

tilsvarende carbonylforbindelse ved hjaslp af dimethylsulf-

oxid samt en Lewis-syre er vist betydelig interesse gennem

det sidste årti. Pfitzner-Moffatt fremgangaraåden, hvor der

anvendes dimethylsulfoxid, dicyclohexylcarbodiimid og fos-

forsyre, er antagelig den bedat kendte blandt disse metoder.

I denne fremgangsmåde erstattede vi dimethyl-

sulfoxid med optisk aktivt (+)methyl-p_-tolylsulfoxid, der

derpå reageredes med en racemisk alkohol. Borneöl/isobor-

neol viste sig anvendelig - til trods for nogle experimen-

telie vanskeligheder.

Måling af drejningen af uomsat borneol/isobor-

neol samt af dannet camfer viste, at atereoselektiviteten

er lille, ca. 5$ under de anvendte reaktionsbetingelser,

og med (-)camfer som det foretrukne produkt.
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Stereoselective cyclopropane ring opening reactions of nor-

tricyclene hydrocarbons in formic acid

3aakko-Paasivirta-

Department of Chemistry, University of JyvMskylä, Jyväskylä,

Finland

The reactions of different methyl substituted nortricyclene

hydrocarbons in formic acid and in formic acid-methylene chlo-

ride 1:1 mixture have been studied by performing product

analysis and by measuring their rates.

II III VI

OCHO OCHO

VII VIII

OCHO

IX X
OCHO

OCHO

The kinetic products of the reactions were of special

interest. While nortricyclene CD and tricyclene (II)

are first converted solely into 2-exo-formates (VII and

VIII), 1-methylnortricyclene till) and cyclofenchene (IV)

cleavage into several intermediate esters (for example IX,

X and XI from III), from which some are tertiary. The

directive effects of the methyl groups are further

exposed by the reactions of apocyclene (V) and isocyclene

(VI).
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2-Kloretansulfinsyrans sönderfall under behandling med bas

Tomas Kempe och Torbjörn Norin

Institutionen för organisk kemi, KTH, 100 kh Stockholm 70

Natriumsaltet eller trietylammoniurasaltet av 1-klöretansulfinsyra (i)

sönderfaller till en intermediär sulfen (II).*

2-KLoretansulfinsyrans (III) sönderfall med bas har nu undersökts.

Vid rumstemperatur bildar trietylammoniumsaltet av denna syra (ill)

etylen i kvantitativt utbyte. I närvaro av deuteriumoxid (Dp0) bil-

dades ingen dcutererad etylen, vilket utesluter en sönderfallsmeka-

nism via etylensulfinåt. Sönderfallsmekanismen (se formelschema)

kommer att diskuteras.
H

Cl

CH_OD ,
-> (CH3-CH = S02) — - > CH3-C-SO^CE

D

_CH_
3 3

II

bas
Cl

III

1. J.F. King and R.P. Beatson, Chem.Comm., 121Q, 663.
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ESCA-spektra av g-1.2-ditiol-3-yliden karbonyl-
IVföreningar (I) och 1.6.6a-S -tritiapentalener

Bernt Lindberg

Pharmacia AB, Uppsala, i samarbete med Fysiska-Insti-

tutionen, Uppsala, och Laboratoire de Chiniie, Univer-

sité de Caen, Frankrike.

Egenskaperna hos föreningar av typ I och II har man tidigare försökt

att förklara genom att beskriva deras struktur som resonanshybrider av

gränsstrukturer med och utan bindningar mellan S och 0 resp. S och S,

(s.k. one-bond—no-bond resonance).

I I

I föreliggande undersökning har ESCA-spektra för S2p och Ols elektro-

ner för en serie sådana föreningar upptagits och jämförts med spektra

för enklare modellsubstanser.

Syret i I visar ett kraftigt negativt skift, vilket tyder på en polär

karbonylbindning och ringa interaction mellan syre och svavel. Svavel-

skiften tyder på att den positiva laddningen i ringen är delokalise-

rad. Ringen torde således ha partiell ditiolyliumkaraktär och struk-

turen kan tänkas stabiliserad genom elektrostatisk interaktion mellan

det negativt laddade syret och den positivt laddade ringen. Sn CNDO/2

beräkning tyder dock på att en del av syrets motladdning är lokaliserad

på karbonylkolet. Skiften i II visar analogier med skiften i I. Central-

svavlet är det mest positiva, och yttersvavlen visar negativa skift,

som tyder på partiell tiokarbonylkaraktär. Svavelsignalerna i symmet-

riskt substituerade tritiapentalener visar en onormal bredd. Denna

breddning är av stort intresse med tanke på det ovanliga bindningssyste-

met i II, och försök t i l l tolkning av fenomenet kommer att diskuteras.
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Metabolism av cannabis

Syntes av carinabinoidmetaboli te r

J . Lars G. Nilsson, Inger M. Nilsson, Stig Agurell och Björn Åkermark

Farmaceutiska fakul te ten, Uppsala Univers i te t , Box 6804,

113 86 Stockholm och Tekniska Högskolan, Fack, 100 44 Stockholm 70

För a t t i den t i f i e ra cannabismissbrukare kan endera de oförändrade

cannabinoiderna e l l e r deras metaboliter bestämmas i biologiska

vätskor. Cannabinoiderna undanskaffas emeller t id snabbt från blodet

och utsöndras in te oförändrade med urinen. Ident if ikat ionen av miss-

brukare bör därför bygga på a t t påvisa metabol i ter i blod e l l e r u r in .

I samband med strukturutredning av isolerade metaboliter av t e t r a -

hydrocannabinol har föreningarna 1. och 2 s y n t e t i s e r a t s .

CHOH COOCH,

OH OCH,

Av dessa har förening 1_ en hög psykotomimetisk aktivitet liknande

den som fås av tetrahydrocannabinol.

1. I.M. Nilsson, S. Agurell, J.L.G. Nilsson, A. Ohlson, F. Sandberg

och M. Wahlquist. Science 168_, 1228 (1970).
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Stereospecifik enzymatisk hydrolys av några aminosyraderivat

Peter -Bamberg-, Gunilla Ericsson och"Berndt"Sjöberg

Forsknings- och Utvecklingslaboratoriet, ASTRA LÄKEMEDEL

S-151 85 SÖDERTÄLJE

Med hjälp av cellfritt Escherichia coli acylas framställdes ett antal

L-aminosyror utgående från de racemiska N-fenylacetylaminosyrorna.

DL RCHCOOH

NHC0CH2Ph

RCHCOOH
1

RCHCOOH
1

NHCOCH^h

Enzymet visade hög specificitet för fenylacetylresten. Substituerade

fenylacetylgrupper avlägsnades ofullständigt eller inte alls; undan-

taget var p-fluorfenylacetylresten som avspaltades med ungefärligen

samma hastighet soin den osubstituerade gruppen.

Andra N-acylrester som acetyl, kloracetyl trifluoracetyl och benzoyl

hydrolyserades inte»

De följande L-aminosyrorna framställdes i preparativ skala:

m-tyrosin, 3-metoxifenylalanin, 3-metoxi-4.-hydroxif enylalanin,

3,4-metylendioxifenylalanin, 3,4-dimetoxifenylalanin.
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Nedbrutet lignin från upphettning av sulfatcellulosa-avlut med

alkali

Terje ISnkvist 5

Kemiska institutet vid Helsingfors universitet

Vid snabb kontinuerlig upphettning vid ca 300 vid vanligt tryck

av spruttorkad sulfatsvartlut, som försatts med en begränsad mängd

extra alkali, demetyleras och nedbrytes avlutens lignin, dels till

efter ansyrning vattenolösliga och dels till vattenlösliga, mesta-

dels lågmolekylära fenoler, främst pyrokatekol och dess närmaste

homologer samt homoprotokatekusyra och andra fenolkarboxylsyror.

Dessutom bildas bl.a. oxalsyra, barnstenssyra, ättiksyra och oxal-

syra samt dimetylsulfid och metylmerkaptan i betydande utbyten. Den

efter ansyrning vattenolösliga produkten utgör- ca tredjedelen av av-

lutens hela organiska substans och reagerar villigt, med formaldehyd.

Den låter fraktionera sig genom extraction med en serie organiska

lösningsmedel av stigande polaritet, från petroleter till etanol. De

erhållna fraktionerna innehåller, att döma bl.a. av IR- och NMR-

spektra rikligt fenolhydroxyl, sannolikt som pyrokatekolgrupper, och

dessutom karbonyl samt C-metyl, men blott litet alkoholhydroxyl. Mo-

lekylvikterna (osmom. ) varierar mellan ca 350 och 1050. ^lementarana-

lyserna motsvarar demetylerat lignin +1-8 väteatomer per bensenkär-

na. Huvudreaktionerna vid alkaliupphettningen synas vara nedbrytning,

demetylering och disproportionering under hydrering av ligninet och

oxidation av de beståndsdelar,som ursprungligen bildats ur kolhydrat.
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Pinoresinolens reaktioner under neutral sulfitkokning

Göran Gellerstedt, Josef Gierer

Svenska träforskningsinstitutet, Box 5604, S-il486 Stockholm

Pinoresinol och dess dimetyleter representerar modeller för

ett av ligninets viktigaste strukturelement (lignantypen). Deras neut-

rala och sura sulfonering under tekniska betingelser har därför

studerats.

Liksom de tidigare undersökta fenoliska fenylpropan a- resp

P-aryleterstrukturerna reagerar pinoresinol med neutral sulfit un-

der omfattande spaltning av eterbindningarna. Härvid utbildas under

avspaltning av vatten och/eller formaldehyd metylenkinon- eller

vinyloga metylenkinonstrukturer, vilka sulfoneras.

Den erhållna blandningen av sulfonsyror har överförts i lipo-

fil form genom acetylering av hydroxylgrupper och. metylering av

sulfonsyragrupper. - Efter separation har komponenterna struktur-

be stämts, varvid speciellt masspektrometri har visat sig vara ett

värdefullt hjälpmedel.

1. Gellerstedt, G., Gierer, J. : Svensk Papperstidn. 74(1971) 117

2. Gellerstedt, G., Gierer, J. : Acta Chem. Scand 2£ (1968) 2029;

2510. 24 (1970) 1645
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Oxidation av lignin och fenoler med klorit och klordioxid

Bengt Lindgren, Torsten Nilsson

Svenska träforskningsinstitutet, Box 56Ö4, S-114 86 Stockholm

När en fenol oxideras med klorit bildas vanligen samma produk-

ter som när den oxideras med klordioxid. Så bildas från vanillin i

båda fallen monometylestern av (3 -formylmukonsyra.

Vid klor di oxidblekning uv trämassa reduceras dioxiden, av

massans lignin snabbt till klorid och klorit. Kloriten oxiderar sedan

ligninet i en långsammare process. I samband med studier över klor-

dioxidens användning som blekmedel har vi därför studerat klorit-

oxidationen av lignin och ligninlikt substituerade fenoler.

Kloritoxidationen av sådana fenoler och av lignin bromsas

starkt genom tillsats av små mängder av resorcinol och andra äm-

nen, som reagerar med klor. Den hastighet med vilken klorit oxi-

derar guajakol ökar, när koncentrationen av guajakol minskar.

Dessa och andra iakttagelser visar att kloritoxidationen av fenoler

och lignin är en kedjereaktion, i vilken klor är den sammanbindande

länken.

De troliga delreaktionerna i kedjeprocessen är

1) Cl7 + 2 C1O9" -* 2 Cl " + 2 CIO,

2) oxidation av fenolen med klordioxid som reduceras till dels klor,

dels klorit.
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STUDIES ON THE ENZYMATIC DEGRADATION OF LIGNIN

The role of peroxidase and laccase

r̂  :Qp~araT-

Svenska träforsknirigsinstitutetjJBox_5604, S-ii4 86- Stockholm

When monomeric and dimeric phenolic lignin model compounds

are treated with one equivalent of hydrogen peroxide in the presence

of peroxidase, higher molecular weight products are formed by

carbon-carbon and carbon-oxygen coupling. The main compounds of

the oligomeric fractions were isolated and identified. Non-phenolic

model compounds remained unaffected by the enzyme system.

Dehydrogenation of some of the phenolic models by laccase gave

essentially the same pattern of reaction products as had been obtained

with peroxidase.

The results indicate that peroxidase and laccase are not involved

in the degradative steps of the fungal decomposition of lignin.
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Oxidation av metyl P-P-glukopyranosid med syrgas

och väteper oxid i alkalisk miljö. P r odukt studier.

Birger Ericsson, Bengt Lindgren, Olof Theander

Svenska träforskningsinstitutet, Box 5604, S-114 86 Stockholm

Syrgas-alkali är ett miljövänligare alternativ än klor vid blek-

ning av trämassa. En nackdel är emellertid en större cellulosaned-

brytning, som dock kan minskas genom tillsats av magnesiums alter.

För att närmare utröna cellulosanedbrytningens kemi har en

enkel cellulosamodell, metyl (3-D-glukopyranosid (I). oxiderats

dels med syre, dels med väteperoxid under alkaliska betingelser

[0. 5 N NaOH, 95°, 6 atm O,, resp 0. 1 N NaOH, 72°, H,Oo:MePG =

3-4:1 J. Såväl reaktionshastighet som bildade icke flyktiga produkter

har studerats.

Syre oxiderar (I) ytterst långsamt och ger mindre mängder al-

donsyror [glukon-, arabinon- och erytronsyra], betydande mängder

glycerinsyra, glykolsyra och en syra som sannolikt är en grenad

hexulosonsyra, spår av glukos samt 50% icke identifierade produkter.

Väteperoxid däremot oxiderar (I) mycket snabbare och ger al-

donsyror i gott utbyte [glukon-, arabinon- och erytronsyra], betydande

mängder glycerin-, glykol- och P-hydroxipropionsyra, spår av glu-

kos samt 25 % icke identifierade produkter.

Oxidationen av (I) med väteperoxid i närvaro av MgCO, och

järn(III)klorid har även studerats. Reaktionen påverkas på samma

sätt som vid syrgas-alkaliblekningen, dvs hämmas av MgCO, och

påskyndas av järn(III)klorid. MgCO3-tillsats påverkar även produkt-

mönstret.
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Kolhydraters nedbrytning till bensen-, furan» och Y-PVronderiyat

Olof Theander

Svenska träforsknirigsinstitutetj Box- 5604,- S-i 14 86 ̂ Stockholm

Aromatisk biosyntes från kolhydrater yiashikirhisyrå sammän-

fattas liksom bildningen av furanderivat genom sur nedbrytning av

monosackarider och uronsyror.

Ett fåtal fall av nedbrytning av kolhydrater till y-pyrqn- eller

bensenderivat är tidigare kända. Under senare år har en serie ben-

senderivat isolerats, t ex flera katekoler och kromoner, efter be-

handling av kolhydrater under betingelser, som råder vid massa-

framställning eller åldring av cellulosaprodukter (T. Enkvist och

I. Forsskåhl, Helsingfors universitet, T. Popoff och O. Theander,

Svenska träforskningsinstitutet). Främst har nedbrytning av pentoser,

hexoser och uronsyror i vattenlösning vid olika pH-värden studerats.
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Kromoner isolerade från

sur behandling av P-glukuronsyra och D-xylos

Thomas Pop off, Olof Theander

Svenska träforskningsinstitutet, Box 5604, S-114 86 Stockholm

Efter behandling av D-glukuronsyra och D-xylos i vatteniösning

under svagt sura betingelser isolerades tre kromoner: 3, 8-dihydroxi-

-2-metylkromon, 3, 5, 6-trii:ydroxi-2-metylkromon samt 3, 5, 8-tri-

hydroxi-2-metylkromon.

Strukturutredningen av dessa, baserad i huvudsak på oxidativ

nedbrytning och masspektrometri, kommer att diskuteras.



209

Oxidation av metyl g-D-glukopyranoeld med dimetyl-

sulfoxid/ättlksyraanhydrld

A.N. de BeIder och Elisabeth Wirén

PHARMACIA AB, Uppsala

Metyl or-D-glukopyranosid har oxiderats med DMSO/Ac O. Reaktionspröduk-

terna har separerats medelst kromatografi pä HSO -pelare och ce l lu-

losapelare. Andra separatlonssätt har vari t GLC, TLC, papperskromato-

grafi och papperse lekt ro fores. Produkterna har ident i f ierats med auten-

t iska föreningar. Dessutom har metyl 4,6-O-bensyliden or-D-glukopyrano-

sid oxiderats på samma sät t som ovanstående pyrähosid och reaktions-

produkterna har e f ter eliminering av skyddsgruppen jämförts med ovan-

stående oxidationsblandning.

Vid oxidation av metyl or-D-glukopyranosid har 2- , 3 - och 4-ulosderi-

vaten karakteriserats. Dessutom erhöl ls en serie av icke reducerbara

biprodukter, vilka utgjordes av 2 - , 3 - , 4-och 6-acetater samt små

mängder diacetater av nämnda glukosid.
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Syntes av 3t6-dideoxyhexos-disackarider Ingående

i Salmonellabakterierrias immunopolysackarider.

Hans B. Boren, Per J. Garegg, A.A. Lindberg

och NiIs-Håkan Wallin.

Institutionen för organisk kemi, Stockholms Universitet,

Många Salmonella~arter har som immunologiskt aktiva

cellväggskomponenter lipopolysackarider innehållande sido-

kedjor uppbyggda av tetra- eller penta-sackarider. En

immunologiskt viktig komponent i de senare är ofta 3,6-

-dideoxysocl^er som abequos, paratos och tyvelos. Sålunda

anser man att determinanten för O-faktor 9 i Salmonella

typhi (serogrupp D 1) är a-bunden 3,6-dideoxy-a-p-arabino-

hexopyranos (tyvelos). Detta dideoxysocker är ( 1—*3)bundet

till on -jc-k-mannopyranosenhet i lipopolysackariden.

Som led i ett syntetiskt program med syfte att syn-

tetisera olika di- och oligo-sackarider ingående i Salmo-

nellabakteriernas immunopolysackarider har nu metyl 3-0-

-( 3,6-dideoxy-a - E-a_rabino-hexopyranosyl)-a-D-mannopyranos

syntetiserats. Denna representerar den första syntetise-

rade 3,6-dideoxyhPxosdisackariden, och dess syntes och

immunologiska egenskaper kommer att diskuteras.
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Chemical shift reagents in the study of polycyclic alcohols

Jaakko Paasivirta and Pentti D.Mälkönen

Department of Chemistry, University of Oyväskylä, Jyväskylä

Finland

The effects of tris(dipivalomethanato)europium on the proton

magnetic resonance spectra of the stereoisomeric bicyclic and

tricyclic alcohols in carbon tetrachloride havB been measured.

d
OH III IV OH

V CH. VI OH

OH H.

VII VIII D H IX X D H XI CH3 XII
OH

T—
OH

CH.
XIII XIV 0 H XV l"'3 XVI C H3 XVII XVIII C H3

XIX XXI XXII

The large selective paramagnetic shifts caused by coordi-

nation of Eu * to oxygen lone pair electrons, first reported

by Hinckley, make the assignments of all proton signals of

compounds I - XXII possible, A linear relationship was

•Found between the relative proton shift and 1/R , where

R is the distance from the oxygen atom to the proton.

1. Hinckley, C.C.. 3.Am.Chem.Soc, 91 (1969) 5160,
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Icke-plana etylener

Jan Sandström och Ingegerd Wennerbeck

Organisk kemi HJ, Kemicentrum, Land

Det är numera väl känt att etylener med push-pull-substituenter

kan ha mycket låga barriärer mot rotation kring kol-koldubbelbind-

ningenj vilket anses bero på att substituenterna stabiliserar ett

polärt övergångstillstånd. Man kan förutse att system med sterisk

spänning i det plana tillståndet och tillräckligt god stabilisering

av ett polärt icke-plant tillstånd* som är fritt från sterisk spänning,

skall kunna existera permanent i det senare tillståndet. Sådana system

har nu realiserats i föreningar av typ I.

R R

CH_

Då X och Y är tillräckligt stora (X, Y = CH,CO, PhCO;. CH..CO, CO CH..;

men inte Ph, CN) visar NMR-spektra singlett for R = CH, men AA'BB*-

spektra för CHg-CHg-gruppen. Då R = PhCH ger metylenprotonerna ett

AB-spektrum, ur vars temperaturberoende barriären mot rotation kan

beräknas. För X = CH-CO, Y = PhCO är AG = 16,4 kcal/mol, och här är

övergångstillståndet plant eller nästan plant.
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Rotationsbarriärer i 1-(N,N-dimetyltiocarbamoyl)pyrazoler.

Lars-Ola Carlsson

Organisk kemi 1, Kemicentrum, Lund

Genom att omsätta N,N-dimetyltiokarbamoylklorid och

N-osubstituerade pyrazoler har framställts ett flertal 1-

(N,N-dimetyltiokarbamoyl)pyrazoler.

Barriären för rotation av dimetylamino gruppen har

bestämts med NMR teknik vid koalescenstemperaturen. För en

av föreningarna har hastighetskonstar.ten bestämts vid 15

temperaturer i ett intervall av 40 grader med den full-

ständiga linjeformsmetoden. Därvid har aktiveringsentro-

pin och aktiveringsentalpin för rotationen kunnat bestäm-

mas.

Hastighetskonstanterna korrelerar väl med Hammetts

o värden för en av serierna av föreningar. Den erhållna

reaktionskonstanten är -1,98.



X=C1

X=Br

X=C1

X=Br

X=C1

Y = C1

Y = Br

Y = I
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Inre rotationer hos substituerade 1,3,5-trineopentylbensener.

Bertil Nilsson Robert Carter.

Institutionen för organisk kemi2

Lunas Tekniska Högskola

220 07 Lund T-

Temperaturberoendet hos i«MR linj.eförnien för de olika metylengrupperna i

substanser av typ A har studerats.

A:

hos ae symmetriskt substituerade trineopentylbensenerna, dvs da X=Y=C1 resp
#

X=Y=Br ökade väraet på LH vid ökad halogenstorlek vilket med all sannolikhet

beror på aen ökade steriska hindringen från X och I. Det borde därför vara

möjligt att från en noggrann bestämning av rotationsbarriären hos de osym-

metriskt substituerade trineopentylbensenerna få ett mått på den relativa

storleken hos substituenten. HMR studier visade emellertid att rotationerna

var kopplade och gav ett och samma AG-värde. En förklaring av dessa observa-

tioner är att neopentylgruppen mellan de båda halogenerna ihducerar magne-

tisk nonekvivalens hos de övriga neopentylgrupperna. Detta skulle således

ge upphov till 3 olika AB kvartetter för metylenprotonerna vid låg tempera-

tur vars linjeformer är beroende av den mellanliggande gruppens rotation.

För att styrka ovanstående förklarings giltighet har NMR studier gjorts

på substanserna B och C. B gav vid låg temperatur upphov till 2 AB kvar-

tetter medan C inte visade någon uppspaltning av metylensignalen ens vid

Br v

B:

Br
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BESTÄMMING AV KOPPLINGSPARAMETRAR FÖR XH, 2H, 1 4W, 1 9F

OCH 3 1P HOS NITROXIDER MED NMR OCH ESR SPEKTROSKOPI.

SYNTES AV - STABILA RADIKALER

Kurt Torssell

Kemisk Institut, Aarhus Universitet
8000 Aarhus C, Danmark

Kopplingskonstanter med absoluttecken för ett fler-

tal kärnor har kunnat bestämmes med kombinerad NMR och

ESR spektroskopi. I ljuset av dessa försök diskuteras och

gives experimentell grund till den organiske kemistens re-

sonansformler. Radikalerne syntetiseras via grignardering

av nitro- och nitrosoföreningar. Hydroxylaminer oxideras

till nitroxider med silveroxid eller blydioxid.
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H NMR Spectre af Metalkomplexer af

Dibenzylsulfid, -selenid og -tellurid.

KrAV- Jensen,KP.'.r Liridgr eenrj5g;rU.Svanholm

Kemisk Laboratorium II, K0bé'nhåvns^Universitet»

H.C. 0rsted Institutet, 2100 K0benhavn 0, Danmark.

H NMR spektrane af f^lgende förbindelser er blevet

unders#gt ved forskellige temperaturer.

R R

X

M

Y

= C6

= s,
= Pt

= Cl

H5CH

Se,

» Pd

, Br

2

Te

, I
-x
R

Methylenprotonerne er magnetisk non-aakvivalente, og

energibarriererne for inversion ved X er blevet beregnet.

Som tidligere observeret X for X = S og Y = Cl er barri-

eren htfjere for cis- end for trans-forbindelse'rne. Spek-

trene af cis- og trans-forbindelser udviser f^lgende for-

skelle: Chemical shift-forskellen for methylenprotonerne

er störst for trans, signalerne fra trans findes ved la-

vest felt, og J(195Pt...H) e r s t 9 j r s t f o r ci^^ fiidring-af

Y fra Cl til I bevirker en lille fortfgelse af inversions-

barrieren, mens aendring af X fra S til Se medftfrer en be-

tydelig for0gelse (ca. 10 kcal/mol).

1. P.C. Turley og P. Haake, J. Am. Chem. Soc.

(1967).
, 1+617
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Hofmann-nedbrytning av homoftalimider

N'. Åke-Jönsson och1 Pinchas Moses""

Orgånisk-kémiskå^ävdelningen^" ~

KABI-gruppens forskningsavdelning

Hofmann-nedbrytningen av dikarboxylsyraimider under inverkan av alka-

liska hypohalitlösningar har i allmänhet antagits äga rum efter hydro-

lytisk uppspaltning av imidringen även om nyligen också andra teorier

framlagts (1,2).

Under försök att framställa 3,3-disubstituerade isoindolin-2-on-deri-

vat genom hypokloritnedbrytning av 4,4-disubstituérade homoftalimider

iakttogs a t t under vissa omständigheter i stället 3,3-disubstituerade

oxindolderivat erhölls. Arbetena, som fortsattes, har sedan visat att

åtminstone i vissa fall Hofmann-nedbrytningen av dikarboxylsyraimider

äger rum genom en intramolekylär omlagring utan föregående hydrolys

av imidringen. Reaktionen är en bekväm väg t i l l vissa annars svårtill-

gängliga oxindolderivat.

Referenser:

1. S. Wallis och J. F. Lane, Organic Reactions 3 (1946) 257.

2. M. K. Hargreaves, J.G. Pritchard och H. R. Dave, Chemical Reviews

70 (1970) 439.



1,2-BENSISOTHIAZOLIN-3-ON-l ,1-DIOXIDALKANSYRAAMIDER -

EH NY GRUPP AV SUBSTANSER MED SEDATIV/HYPNOTISK EFFEKT

N. Åket Jöns son ~och Gertrud Westin

Organisk-kemiska avdelningen^
KABI-gruppens forskningsavdelning

Ett antal l,2-bensisothiazolin-3-on~l,l-dioxidalkansyraamider (i) har

syntetiserats och befunnits ha uttalade sedativ/hypnotiska egenskaper

Substanserna kan lätt framställas genom klassiska reaktioner t ex om-

sättning av natriumsackarin med a-bromsubstituerade alkansyraamider.

1 3 h 2 '""

Föreningen med R j R ) R = H , R = C_H^ har utvalts för fördjupade stu-

dier. Dessa har bl a visat att den till stor del metaboliseras genom

en hydrolytisk mekanism. I avsikt att belysa denna har substansen och

vissa besläktade föreningar underkastats alkalisk hydrolys under vari-

erande betingelser och reaktionsprodukterna studerats.
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BENSIDIHDERIVAT GENOM ULLMANN-KOPPLING

N. Åke Jönsson och Ferenc Merényi

Organisk-kemiska avdelningen
KÄBI-gruppens förskningsävdelning.---'~"

I samband med arbetenrörande^färgindikatörer^vid peroxidbestämnirig ville

vi framställa en del bensidinderivat med den: allmänna, formeln:

H00C(CH2)m(0)n

där n är 0 eller 1 och m "̂ 3

Ö)n(CH2)mC00H

Föreningarna med n = 1 kunde tämligen lätt erhållas genom klassiska för-

faranden under det att varianterna med n — 0 erbjöd svårigheter. Dessa

kunde dock bemästras genom reaktionsserien:

0
NH— C=0

HoN

(CH2) COOH
m

(CH2) COOH

R = Ac

En förutsättning för att acceptabla utbyten skall erhållas vid kopp-

lingen är dock att amidgruppen ej har något fritt väte utan skyddats t ex

genom att överföras till diacylderivat.

Härmed har en praktiskt användbar alternativ väg öppnats till vissa,

annars svåråtkomliga bensidinderivat.
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Dehydrering av enaminer

Kirsti Silrala-Hansén, Kjell Sjöberg,

Krister Zetterberg,- Björn -Åkermark

KemaNord AB, Division Specialkemi, 100 6l Stockholm 11

Institutionen för Organisk Kemi, KTH, 100 44 Stockholm 70

1 1 2

Cyclchexan, cyklohexen och cyklohexylamin dehydrogeneras i närvaro av

Pd på kol och Pd-salter vid temperaturer mellan 100 - 400 och förhöjt

tryck. N-(l-Cyklohexenyl)morfolin disproportioneras med Pd på kol kata-

lysator vid 100 till N-cyklohexylmorfolin och N-fenylmorfolin i för-

hållandet 2:1.
Vi har funnit att N-(l-cyklohexenyl)pyrrolidin dehydrogeneras vid rums-

temperatur i närvaro av ekvivalent mängd PdCl till N,N-tetrametylen-

anilin och N,N-tetrametylendihydroanilin i 60 % resp. 10 % utbyte.

Referenser

1. Rang, S-, Elsen, 0. och Kuningas, K. Eesti NSV Tead. Akad. Toim.

Keem. Geol. 17(3) (1968) 217.

2. Baker, R.S. U.S. Pat. 3,36l,8l8.

3- Bianehetti, G. Pocar, D. och Marchesini, A. Rend. 1st. Lombardo

Sci. Lettere A 99(2) (1965) 223-
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Aminering av olefiner

Kirsti :Siirala-Hansén, "Kjell" Sjöberg,

Krister Zetterberg, Björn Åkermark " ;

KemaNord AB, Division Specialkemi, 100 6l Stockholm 11

Institutionen för Organisk Kemi, KTH, 100 44 Stockholm 70

Nukleofil addition av amin till konjugerade dubbelbindningar är relativt

lätt att utföra. Däremot är motsvarande addition till isolerad dubbel-

bindning endast i undantagsfall möjlig.

Genom att omsätta olefinen som palladium(II)komplex har vi emellertid

lyckats anlagra aminer till isolerade dubbelbindningar. Efter reduktion

av bildat aminalkyl-palladium komplex.oeh slutlig separation erhålls en

alkylamin. Utgår man t.ex. från 1-decen oeh dimetylamin blir produkten

en blandning av 2-(N,N-dimetylamino)dekan och l-(N,N-dimetylamino)dekan.

Additionen av amin till olefin - via ett palladium-olefin komplex - är

starkt temperaturberoende. Vid låg temperatur erhålls ett utbyte på ca

90 % med avseende på omsatt palladium(II)förening. Tetrahydrofuran har

hittills visat sig vara lämpligaste lösningsmedel. Sekundära aminer syns

ge högre utbyte än primära.

Referenser

1. Palumbo, R-, De Renzi, A., Panunzi, A. och Paiaro, &..* 3. Am. Chem.

Soc. 91 (1969) 3874.

2. Panunzi, A., De Renzi, A., Palumbo, R. och Paiaro, G. J. Am. Chem.

Soc. 91 (1969) 3879-

3- Panunzi, A., De Renzi, A. och Paiaro, G. J. Am- Ghem. Soc. 9J (1970)

3488.

V
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Sektion 5: ORGANISK KEMI, SeA^e B



Dchydrofenkons absoluta konfiguration bestämd med QRO-metoden

Jorma Korvola och P.J.Mälkönen

Oyväskylä universitet, Jyväskylä, Finland

Liehydrofenkons absoluta konfiguration kan bestämmas med ORD-

matoden, emedan ö.yomättade bicykliska ketoner kan väntas

na en stark Cotton-effekt beroende på tilltagande styrka

av n->-n* transitionen . Enligt förväntning, visade ( + )-dehydr.o-

fcn^ons DRD-kurva (Fig. 1) an stark positiv Cotton-effekt

i airpli tu.3en cirka 42700 vid våglängden 305 nm) . Auktorernas

resultat är i harmoni med formel !•

m

23.1

Fomel I

CM •<

-19.6
Formel II

Fig.1. ( + )-Dehydrofenkons ORD-kurva

(7,2 mg/100 ml abs. etanol,

2 cm cuvette).

"led sina arbetsgrupper har Ourisson och Rassat studerat

al.a. den mättade (+)-fenkons absoluta konfiguration med

njcJlp av ORD-rnetoden och framlagt formel II för ( + )-fenkon.

Emedan (+)-dehydrofenkon vid hydrering gav C+)-fenkon,

förstärker den anförda absoluta konfigurationen av (*)-de-

hydrofenkon dan tidigare för (+)-fenkon angivna konfigurati-

onen .

i
8
II
i
mm

ill

1. Jacob,G..Ourisson,G.,Rassat,A., Bull.Soc.chim.France
1S59, 1374.
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Cirkulärdikroism ho:: 3,3'-bitienyler

Rolf Håkansson och Erik Wiklund

Avci för organisk kemi LU, Kemicentrum, Lund

CD-spektra av 3,3'~"bitienyler har studerats och i vissa fall jämförts

med motsvarande bifenylers. För varje bifenyl av typ I finns tre bi-

tienylanaloger II-IV, vilka kan sägas skilja sig beträffande svavel-

atomernas lägen i ringarna. Föreningar av typ IV har ännu inte fram-

ställts i aktiv form.

COOH COOH

:OH5
COOH

OOH COOH

b: R = CK- c : R

I föreningar av typ IIIa-c motsvaras UV-bandet vid ca 250 nm av två

Cotton-effekter med motsatt tecken. Vid R-konfiguration hos I I I ligger

den negativa effekten på den långvågiga och den positiva effekten på

den kortvågiga sidan av 250 nm bandet. Hos IIIc är det förstnämnda CD-

bandet dominerande och hos IIIa-b det sistnämnda. Kurvornas utseende

ändras inte väsentligt vid övergång från dioxan t i l l 0,1 N NaOH som

lösningsmedel. I formningar av typ Ila-c växlar speciellt e t t CD-band

vid 230-250 nm, tecken vid övergång från dioxan t i l l lut som lösnings-

medel. Hos Ila och lic med R-konfiguration är det kortvågiga bandet

negativt (dioxan). De uppträdande olikheterna i optiska egenskaper hos

II och III kan bero på konformationsskillnader. För att närmare under-

söka detta studeras bryggade föreningar med låst konformation.

S. Gronowit?., Arkiv Kemi 23 (1965) 307.
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Strukturbestämning och syntes av nor-solanesen,
en ny tobaksförening.

Curt R. Enzell, Bjarne Kimland och Lars-Erik Gunnarsson
Kemiska Forskningsavdelningen, Svenska Tobaks AB, Box 17 007, Stockholm.

Vid studier av grekisk tobak har en fraktion innehållande omättade kol-
väten undersökts. Ur denna har en ny C^-isoprenoid, kallad nor-
solanesen, isolerats.

Spektroskopiska studier av nor-solanesen visade att denna sannolikt hade
struktur 1. Denna struktur kunde verifieras genom syntes av natur-
produkten från solanesol, vilket formellt utgör en totalsyntes av den
nya föreningen.

j
i

i
1
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i Masspektrometriska studier av diterpenepimerer
I C. R. Enzell. L.-E. Gunnarsson och I. Wahlberg
I Kemiska forskningsavdelningen, Svenska Tobaks AB, Stockholm
f
I Ett sextiotal epimera föreningar av diterpentyp har undersökts mass-
| spektrometriskt för att se om förekommande spektra!a skillnader kan
i korreleras med de stereokemiska och därmed utnyttjas vid strukturbe-
j stämningar. Ett tiotal spektra av varje förening har registrerats såväl
jj vid 70 eV som vid 10-12 eV och intensitetsvärdena för de toppar som be-
l funnits intressanta har behandlats statistiskt för att ge en uppfatt-
5 ning om vilka sl-illnader inom epimera par som är signifikanta. Resulta-
§ ten som uppnåtts med ett datainsamlings- och databearbetningssystem kom-
I mer att diskuteras med alkoholer som exempel. Det har därvid bl.a. visat
;| sig, att epimerer av cyclohexanoltyp är åtskiljbara och att de signifi-
| kanta skillnaderna, främst hänförbara till vattenelimineringsreaktioner,
| har kunnat korreleras med tillgängligheten av protoner i 3- och 4-ställ-
| ningarna vilka är cis-orienterade relativt hydroxylgruppen.



227

Isoiasjon, strukturutredning og syntese

av 3-oxo-ct-ionqi samt identifikasjon av andre nye tobaksforbindelser.

Arne J. Aasen, Bjarne Kimland og Curt R. Enzeil,

Kemiska forskningsavdelningen, Svenska Tobaks AB,

Stockholm.

Den flyktige delen (160 g) av ether-ekstraktet fra 300 kg fermentert
gresk tobakk er våtkromatografisk separert til en hydrocarbon fraksjon
(ca 80 g) og 12 mer polare fraksjoner. De sistnevnte er studert ved
hjelp av gäss kromatografi-massespektrometri som har fört til identi-
fikasjon av ca 50 nye tobaksforbindelser hvorav mange er viktige for
tobaksaromaen,

En ny organisk förbindelse, 3-oxo-a-ionol (I), er isolert fra en av
de polare fraksjonene. Strukturbevis og syntese av denne vil også bli
presentert.

I
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Kemiska komponenter i Carphephorus odoratissima

Inger Wahlberg, Kerstin Karlsson och Curt R. Enzell

Kemiska forskningsavdelningen, Svenska Tobaks AB, Stockholm

Carphephorus odoratissima (Compositae), vars torkade blad benämnes

deertongue leaf och användes som en kumarinhaltig t i l l s a t s inom tobaks-

industr in , har undersökts med syfte a t t identi f iera övriga aromkompo-

nenter och mindre polära huvudkomponenter.

Den re la t i v t l i l l a f l yk t iga f rakt ion, som erhölls vid dest inat ion av

et t acetonextrakt av deertongueblad, hade en kraft ig kumarinlukt och

dominerades, enl igt GLC-MS, också av kumarin. Flertalet av de i mindre

mängder förekommande komponenterna utgjordes av seskviterpen- och paraf-

finkolväten.

Den hexanlösliga delen av det svårflyktiga materialet bestod huvudsak-

ligen av tr i terpener, av vi lka två, ll-oxo-8-amyrin och 11-oxo-B-amyrin-

palmitats var nya naturprodukter. Strukturbestämningen av dessa grunda-

des på spektroskopiska studier samt på syntes från e t t non-oxoderivat.

Vidare kunde lupeol, a- och B-amyrin, motsvarande palmitater och ace-

ta te r , 11-oxo-a-amyrin, lupenon samt a- och 6-amyrenon isoleras och

ident i f ieras. Förutom dessa tr i terpener förekom även e-si tosterol ,

stigmasterol samt lignanerna eudesmin och epi-eudesmin.
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Kemiska komponenter i tolubalsam

Inger Wahlberg, Maj-Britt Hjelte, Kerstin Karlsson och Curt R. Enzell

Kemiska forskningsavdelningen, Svenska Tobaks AB, Stockholm

Tolubalsam är ett harts från ett i Sydamerika inhemskt träd, Myroxylon

baTsamum (L.) Harms (Leguminosae). Föreliggande undersökning koncen-

trerades på den hexanlösliga delen av tolubalsam, eftersom denna sva-

rar för det mesta av den söta kanelliknande aromen. *jis
Fraktionen innehållande svaga syror visades vara en blandning av tri- p

terpener, av vilka två identifierades som oleanolsyra och sumaresinol-

syra, medan huvudkomponenten, 3-oxo-6e-hydroxyo1ean-12-en-28-syra, var

en ny förening och stmkturbestämdes. De starka syrorna utgjordes vä- S

sentligen av kanel syra och bensoesyra.

Den flyktiga delen av neutral fraktionen, som enligt GLC-MS dominerades

av en serie bensyl- och cinnamylderivat, innehöll även mindre mängder

kolväten och alkoholer av mono- och seskviterpentyp. Ett flertal av

dessa kolväten isolerades och visades representera skilda skelettyper.

Två nya triterpener, urs-12-en-3-on-28-al och 20R,24rJ?-ocotinon, iso-

lerades ur den svårflyktiga delen av neutralfraktionen. Strukturbe-

stämningen av dessa två föreningar grundades på kemiska och spektro-

skopiska studier.
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Om övergångskomplexet vid energetiskt starkt osymmetriska

protonöverföringar

Lars Me lander. Nils-Åke Bergman och William H. Saunders

Institutionen för organisk kemi, GU och CTH, Göteborg

Den experimentella iakttagelsen att olika väteisotoper

reagerar med nästan samma hastighet i (heterolytiska och homoly-

tiska) väteöverföringsreaktioner med stort positivt eller stort

negativt A G har tidigare förklarats halvkvantitativt med den.

starka osymmetrin hos energiytan. Mer exakta beräkningar på täm-

ligen fullständiga molekylmodeller har dock inte kunnat förklara

de mycket små eller t o m försvinnande isotopieffekter som fak-

tiskt observerats- Inte sällan har observationen lett till konst-

lade förslag till förklaring, t ex reaktionsmekanism av flerstegs-

typ.

Det har nu teoretiskt visats att isotopieffekten i en dylik

reaktion kan vara praktiskt taget obefintlig om övergångskomplexet

är starkt reaktant-likt och praktiskt taget lika med isotopi-

effekten i utbytesjämvikten mellan de båda väteföreningarna om

övergångskonplexet är starkt produkt-likt. I det senare fallet är

sålunda t o m omvända primära isotopieffekter principiellt möj-

liga.

Reaktionen

C6H,-CH2CH(CH,)CN + ~OCH 3—> C6H5CH2C~(GH3)CN + HOGH,

har tidigare undersökts kinetiskt av Cram och medarbetare. Hastig-

heten har nu studerats bådo experimentellt och teoretiskt med av-

seende på det kvantitativa uppförandet hos de båda väteisotoperna

protiuifl och deuterium. Detsamma har skett med jämvikten för

protium-deuterium-utbytet mellan ovanstående nitril och metanol.

Resultaten står i överensstämmelse med vad man teoretiskt kan vän-

ta för ett ytterst produkt-likt övergångskonplex i ett enkelt

väteöverföringssteg.
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Experimentella och teoretiska undersökningar av övergångskomplexet

vid protonabstraktion från 3-fenyl-2-metylpropioKitril

Nils-Åke Bergman, Lars Helander och William H. Saundera

Institutionen för organisk kemi, GU och GTH, Göteborg

Reaktionen

I

6525 36523 3
där L = H har studerats kinetiskt av Cram och medarbetare genom

bestämning av racemiseringshastigheten för den optiskt aktiva före-

ningen i bl.a. olika blandningar av metanol (MeOH) och dimetyl-

sulfoxid (DMSO).

Baoemiseringshastigheterna för de båda isotopa föreningarna

L = H,D har nu bestämts i olika blandningar av MeOH och DMSO. Ut-

gående från dessa hastigheter har den kinetiska isotopieffekten

(k HA D) visats variera från 1.15 i MeOH till 1.49 i 90$£ DMSO -

10$ MeOH vid 60 C. Racemiseringshastigheten har visats vara den-

samma som den hastighet med vilken väteutbyte äger rus.

Den mycket svaga isotopieffekten förklaras genom, antagandet

att övergångskomplexet vid prctonabstraktionen bäst representeras

av en karbanjon plus en metanolmolekyl, dvs protonen är nästan

helt överförd till metoxidjonen.

Teoretiska beräkningar av såväl den kinetiska isotopieffekten

som jämviktsisotopieffekten för nämnda reaktion har gjorts med

hjälp av ett datamaskinprogram för beräkning av isotopieffekter

utgående från antagna kraftkonstanter samt atommassorna och geo-

metrin för de ingående molekylerna ' . En något förenklad molekyl-

modell har använts i stället för den fullständiga nitmlmolekylen.

Resultaten från beräkningarna står i överensstämmelse med ett

övergångskomplex av ovan nämnda natur.

1) D.J. Cram, B. Eickborn, CA. Kingsbury och i. Haberfield, J. Am.

Chem. Soc. §3 (1961) 3678.

2) J.H. Schaehtsneider och R.G. Snyder, Spectrochim. Acta 19 (1963)

117.

3) M. Wolfsberg och M.J. Stern, Pure Appl. Chem. 8 (1964) 225.
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Beräkning av Isotopieffekter i Elimineringsreaktioner

William H. Saunders

Institutionen för organisk kemi, GU och CTH, Göteborg

KinetiBka isotopieffekter har använts av flera författare

för att undersöka övergångstillståndets struktur i eliminerings-

reaktioner. Emellertid har de kvalitativa tolkningarna av

resultaten baserats på mycket enkla modeller. Det ansågs

därför nödvändigt att göra beräkningar på fullständigare

modeller.

jjj Beräkningarna gjordes enligt samma metod som tidigare .

Som modell för reaktanten användes 1_ och soiU modell för över-

gå ngskomplexet användes 2. Övergångskomplex med olika grader

/ S C 2 / S C 2

2-CH2 / CV C H2
H E

H-0

1 2
av väteöverföring och olika grader av C-S-klyvning användes,

och beräkningarna gjordes med isotopsubstituenter i olika

ställningar i modellerna. I och för sig var geometrin hos
3 2övergångskotiplexet oväsentlig. Modeller med sp - och sp -

hybridiserade kolatomer gav likartade resultat. Så var också

fallet med övergångskomplex av syn- resp. anti-konformation.

Isotopieffekten vid deuteriumsubstitution i ̂ -ställning ger

ett gott mått på graden av väteöverföring och är praktiskt

taget oberoende av graden av C-S-klyvning. Både O(-kol- och

svavel-isotopieffekter återspeglar väl graden av C-S-klyvning.

Tien sekundära deuteriumisotopieffekten i O(-ställningen beror

bara på graden av C-S-klyvning och den i ̂ -ställningen bara på

graden av C-H-klyvning. Det synes slutligen som om styrkan hos

ft -kolisotopieffekten skulle utgöra ett bra medel att avgöra om

SF>5. A -deuteriumisotopieffekter tyder på små eller stora

grader av väterverfc ring.

1A. M. Kitz och ".v. H. Saanders, _J. Amer. Chem. Soc.

21, 4469 (1?C9).
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N a g ra pvan!J£,t stora lösningsmedels isatopief f ekter i vissa

alifatiska alkoholer.

Jan-Dlof Levin

Avdelningen för organisk kemi, Umeå Universitet

Det har länge varit känt att' hastigheten för SR reaktion ibland

kan ändras då man övergår till ett isotopiskt substituerat lös-

ningsmedel. Sådana organiska lösningsmedelsisotopieffekter (SIE)
1

är väl utredda, åtminstone vad gäller systemet H^O/D-O. Andra

lösningsmedel har inte varit föremål för samma ingående studium,

och relativt få exempel på SIE i andra system än H-O/D^Cl finns

i litteraturen. På senare år har en del undersökningar gjorts i

system av typen RQH/RDD,^ företrädesvis baskatalyserade reak-

tioner i CH-QH/ChUOD. Storleken av dessa KSIE [kinetiska SIE ut-

tryckt som k(RQH)/k(ROD)) ligger mellan 0.3-5, de flesta mellan

0.7-1 .5.

I ett arbete av Walborsky rapporteras kvoten- av deutererings-och

racemiseringshastighet för (-)-2 , 2~dif eny lcyklopropylf enylks-ton

[I] vara lika med 1.37. Denna sensationella observation har visats

bero på en ovanligt stor KSIE,emedan racemiseringen gjorts i ChUOH

och deutereringen i CH.-.OQ. I samband därmed har KSIE på den bas-

katalyserade racemiseringen av I i olika alkoholer (MeOH/MeOD,

EtOH/EtQD, t-BuOH/t-BuOD) och med olika baser (MeD~,EtD~,t-BuO",

aminer) bestämts. Värden på KSIE från 0.5-0.B har erhållits för

alkoxidbaserna, 1-1.5 för aminerna. Två modeller för uppskattning

av KSIE's storlek har uppställts. Utgående från skillnaden i väte

bindningarnas styrka i ground state (GS) och transition state (TS)

och därmed olika skillnader i nollpunktsenergier mellan GS och TS

för de isotopiskt substituerade lösningsmedlen, visas att för

starka laddade baser av typ RD bör KSIE vara mindre än 1, och för

svaga oladdade baser a.' typ aminer bör KSIE vara större än 1, vil-

ket verifierats av erhållna resultat.

Referenser

1. Se t.ex. O.F.Coetzee och D.Ritchie (ed.), Solute-Solvent

Interactions sia. 343-538, Dekker, New York, IM. Y. , 1969

2. C.G.Mittan m.fl., 3 . Am.Chem. Soc . 9J_,2045 (1969)

3 . J . M . H ö t e s o c h H . M . W a l b o r s k y , J . A m . C h e m . S o c . £ 2 , 3 6 9 7 ( 1 9 7 0 )

4 . C . A . B u n t o n och V . J . S h i n e r J r , 3 . A m . Chem. Soc . £13,3214 ( 1 9 6 1 )



234

Model Calculations of Kinetic Solvent Isotope Effects

William H. Sachs

Avd. för organisk kemi, Umeå universitet

1 2An electrostatic model ' has been used to describe the changes

in solvent-base hydrogen bonding accompanying formation of an

activated complex. These changes are thought to give rise to the

reaction rate dependence on the isatopic content of the solvent.

The process is simulated by constructing a three-centre hyd-

rogen bonded complex representing ground state (GS) solvation

of a negatively charged base. Reduction of the charge on the

base upon formation of a transition state (TS) leads to a new

set of vibrational frequencies Ctwo bending and two stretching)

which, when combined with those of the GS-complex, may be used

to calculate a zero-point energy difference for isotopic spec-

ies (hydrogen and deuterium).

GS G~Y H+ 0"Y

TS 0"Y H+ Q-Y + 6

The problem as usual is that the number of adjustable para-

meters exceeds available experimental information. Nonetheless,

the solvent isotope effect is found to be critically dependent

on the length of the hydrogen bond as well as the charge on the
H D

base in the ground and transition states; k /k being greater

than one for sufficiently large values of RXY»
 a n d less than

1 one for smaller R^y- F o r Rxy < 2 l 9 Ä» t h e i s o t o P e effect passes

through a minimum with decreasing -7+6, The values so calculat-

ed are of the proper magnitude, ranging from 0.9 to 0.5 .

1. R.F.W. Bader, Can. 3. Chem., 4g, 1822 (1964).

2. R.P. Bell, W.H. Sachs, and R.L. Tranter, Trans. Faraday

Soc., in press .

3. G.F. Coetzee and C D . Ritchie, eds., "Solute-Solvent Inter-

actions," M. Dekker, New York, 1969.



235

The Kinetics and Mechanisms and the Solvent Deuterium

Isotope Effects in the Hydrolytic Decomposition of 1.3-

Oxathiolane, 2-Methyl-l ,3-0xathiolane and 2,2-Dimethyl-

1,3-0xathiolane.

Kalevi Pihlaja

Department of Chemistry, University of Turku

Turku 50, Finland

The rates of acid-catalyzed hydrolysis of 1,3-oxath5olane

and its 2-methyl- and 2 ,2-dimethyl derivatives have been

measured in aqueous HCIO^ and DC1CK solutions and in several

H?0-D?0 mixtures containinp perchloric acid. The activation

entropy for the hydrolysis of 2-methyl-1,3-oxathiolane in

2.02 5 M HC104 was -14.3 E.U. and for that of 2,2-dimethyl-

1,3-oxathiolane in 0.196 M HCIO^ + 0.9 E.U. The hydrolysis

of the acetone derivative was found to be sterically

hindered as manifested by the only 57 times higher hydrolysis

rate than that of 2-methyl-l,3-oxathiolane. The experiments

in L«0 showed that the ratio of the activity coefficients

of the transition state and the prcund state is dependent

on the deuterium atom fraction. All of the above data and

the results for hydrolysis in moderately concentrated

perchloric acid solutions are, nevertheless, best consistent

with an A-l type mechanism in which the rinp rupture happens

via the breakape of the acetal carbon-sulfur bond.
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STUDIER OVER HOFMANN-ELIMINATIQNER OG STEVENS-OMLEJRINGER

J . 0 . Madsen

Kemisk I n s t i t u t , Aarhus Universitet
8000 Aarhus C, Danmark

Kvaterneere ammonium sa l te af typen I omdannes t i l en

blanding af pyrroler ved behandling med staerk base (t-BuOK),

idet Hofmann-eliminationer og Stevens-omlejringer forleber

samtidigt . De v i s t e slutprodukter fremkommer ved termisk

fraspaltning af HCN fra t i lsvarende primaerprodukter. Pro-

dukt förde lingens afhaerigighed af alkyl-gruppernes struktur

er undersegt. Speciel t kan det naevnes, at resul ta terne er

i overensstemmelse med en radikal-par mekanisme fra Ste-

vens-oml ej ringen.

C N •t-BuOK)
ether

,©
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STEREOKEMISKE ASPEKTER AF

ENAMIN-ALKYLERINGER.

C. Nolde

Aarhus Tandlsgehajskole, Biokemisk afdeling

DY 8000 Aarhus C.

Allcylering af enaminer forer ofte til etable-

ring af nye asymmetricentre, f. eks.:

Det kan derfor vare af interesse at kunne for-

udsige, hvilket af de mulige stereoisomere produkter, der

- fortrinsvis eller udelukkende - dannes. Betragtninger

herover f0rer til det resultat, at mulighed for etable-

ring af charge-transfer komplekser, stereoelektroniske for-

hold samt rent steriske effekter bestemmer transition-stå-

tets geometri, og dermed produktets struktur.

I de til f eel de, hvor det har vseret muligt at be-

stemme primsrprodukternes konfiguration, er der fuldstaen-

dig overensstemmelse mellem hypotese og eksperiment. I an-

dre tilfaelde derimod tilslores reaktionens stereokemiske

forlob af sekundaere protonerings-deprotoneringsssekvenser,

hvorved den stereokemiske information i primasrprodukterne

gar tabt.
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Cykloperitadienylkopparreaktioner _n_ed jjodarene1- och 5v*aklcrider

Robert Vi'ahren och Olof Wennerstr*r

Institutionen för organisk kemi, Tekniska ilcpEkolari, lr~ '.'-. r.t.ockholir: 70

r'yklorcntadienylkopnartributylfosfin (l) framställs ur c^klonentadienyl-

t»ll: ' jr och konnarf I)iodidtributylfosfin. Röntgenundersökningar utförda

av Cotton r . f l . har visat att föreningar av denna typ ha1- en sandvich-

likrmndc ^t^uktu*1 ned konpar syimretriskt bundet t i l l for Volatorer.

CvklorentadienvlkoTjnartrirutvlfosfinkontilexet ä1- l c r l i r t i ete^- ocu

•arrrar r.ed iodarener och

H

CuPBu3

COCl

r"v1;lo'T"?r.tadicnvlkoTnar pe1" red t ex .iodherifer "n l"lar.Jr.ir.r av ? oc'.\ 3

i or.}"i"inr n0 " utbyte. Ferivlcyklorsentadiener kan lätt ove-rfö^as t i l l

r.otsva^ande difenylferrocener. 1?en7.Tlcyklopentadii-"r; ?.r relativt m-

nta t i l t och nol^/r^eriserar irreversibelt n\ narra dvrn.

Reaktionshastigheten r>åverkas relativt l i t e t av substituente~ i fenyl-

rinpen. Detta fäller även substituente^ i cjrto-ställrår.e.

Cyklopentadienylkopnar reaprerar ned tva ekvivalent er Ver.soylklo^id

t i l l enolestern h. Direkt bensoylerine: iv cy^lonrntadier.vllitiusi rev

1-bensoyl-C-hydroxi-t-fenylfulven. Cyklonentadienyltalliur reare-ar

inte ned acetylklorid under försöksbetin^elseT.a.

1. ! ' . ::ilsson, R. V/ahren och 0. "./ennerströr, Tot^arrd^on T.ette>-E

ln70,



v :,^-,:.<:-r.:i-'-:-jc:r>L-rX c;!" v. t r c n s y r o r frän J , ' i , ' - t r i n i t r o r e n s e n

.lo!" Veriii

; M i s k k e - ; , ' " : ? : . ."-JOP V-; .••t.ockhol.Ti '70 i

"••'ei&fcr:r:<rirerr.o:.™ie.t bildas via nukleofil addition t i l l polynitroarener.

.'ilverr?iiri katslyr.erar bildnintzen av e t t sådant komplex ( l) från cyklo-

T-.entftdi en och 1, ;., ':-trini trobensen i uyridin. Motsvarande reaktion

rullar, liden och •crinit-'-ote-.i.-en går långsammare och sker troligen via

e-t.t y^iscriheir.erkcrrrde:'. p.ellar; tr ini trobensen och pyridin.

.'•'eio-;r;reire:-förr-ri ir.-rar kar. tetyaktas soir. salt av nitronsyror — aci-

'sllrc f'-'T-nir.ra:1. Pådana nitr-T.sr'O'- (_P) bildas då Meisenheir.erkonplex-

e." f"an t^init^oreasen oc>' cvklorjentadien eller inden behandlas med

=5tark syra. Citronsyrorna är tämligen instabila och oxideras l ä t t

av £-beri3okir.on t i l l 2,U ,t-trinitrofenylcyklopentadien (_3) resc.

1',̂ * .6-trinitrofenylinden. Produkterna ger starkt färdade an.ioner (hj

vi i bsha.ndling ned bas.

j A | '. NC 2 V NO2

\ Ji

NO2H

' • >

O2N ...i^ NO2

J
N02

4

Vi har undersökt reaktionen mellan 2,U,6-trinitrocyklohexadienyl-

an.ionen (s_) och syra. Primärt bildas troligen en instabil nitron-

syra. som ej kunnat isoleras. Denna ger ett stabilt salt med ani-

l in. Nitronsyran sönderfaller i närvaro av stark syra och ger t r i -

nitrobensen, dinitroanilin, dinitrohydroxylamin, tetranitroazoxi-

tensen samt små mängder av ytterligare några reduktionsprodukter.

°2̂  .X^0^

I

N02

5
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* ''.•• i : " : : 1 ! !"11L-!:: U^ och

M>r tituf.ionen för organisk kemi, KTH. G-100 ij'-t Stockholm

Påkar. Wennerströn»

Institutionen för fysikalisk kerai , Lunds Tekniska Högskola, Lund

Vi har t id igare s tuderat arylkopparföreningars reaktioner med jod-

* ' cnr.siif ' reaktion l ) . '~

i A--Cu + I-Ar' *- Ar-Ar' + Cu-I ( l )

'.T = f s rv i , t 'uryl. t ienvl

: leKtioriatt^aherande gruntier i .iodföreningen ekar och elektron-

•lonerande grupper minskar reaktionshastigheten som vid aronatisk

nukleofil subst i tut ion»

' i har funnit a t t kopparorganiska föreningar kan adderas t i l l

i ,3 , r ' - t r in i t robensen och ge s t ab i l a Meisenheimerkomplex (2.),

ål .>oir. kar, oxideras t i l l 2 ,k ,6- t r ini t rofenylföreningar (_2, reaktion 2).
; : 'esuitaten understryker sambandet mellan kopparorganiska förening-

3 i r s reaktioner och nukleofi l subs t i tu t ion .

NO, N O ^ N0 2

V , -.UA--. R-/ i-MO, (2)

NO? NO2 • NÖT

1

Meisenheiiierföreningar är s tarkt färgade liksom cyklopenta-

dienyl-2,U,6-tr ini t rofenylanjonen. n-Elektronstrukturen i

lessa förenina;ar samt i cyklowentadienyl-, fyrvl- och t i e n y l -

•; ,h ,£- t r in i t robensen har beräknats med en semi-c-T.pirisk netod

•'modifierad SCFMO-PP?).3 Resultaten visar kva l i t a t i v över-

erssstävrmelse mellan beräknade och uppmätta spektra.

J. M. Nilsson och 0. Wennerström, Acta Chem. Scand. gh (1910)

:;. K, Tiilsson och C. Ullenius, Acta. Chem. Scand. gk (l?70) 2379

i. 0. 'Jropen och P.M. Skancke. Acta Chem. Scand. y (19^9) 2685
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Strukturala effekter vid hydrolysen av substituerade

u-klorbensylbensoater och bensoylklorider

Erkki K. Euranto

Kemi ar: laitos, Turan yliopisto, Åbo, Finland

"irca 20 nya u-klorbensylbensoater med substitu-

enter i para eller meta positionen antingen i acyl- eller

i oensylgruppen har framställts utgående från de motsva-

rande substituerade bensoylkloriderna och bensaldehyderna,

KiiietiAen av deras hydrolysreaktioner jämte hydrolysen av

.ie uiot.'••«jii'&r.ue ! c.Wjltlorine.n;?. bar undersökts i vatten-

aceton cch vatten-ace t jiiitril lösningar.

a-Klorbensylbensoaterna med en subatituent (MeO,

:.le, H, Cl, Br, CF.,NO2) i acylgruppen lyder Hammetts ekva-

tion med o = -0.9, medan desamma med en substituent (MeO,

..le, H, Cl, Br, NO-,) i bensylgruopen har o = -3. Den osub-

stituerade u-klorbensylbensoaten har AH =16.0 kcal/mol,

AS* - -14 cal K~1 mol"1, aiog k/a log c(H2O) = 5 och k(H 2O)/

k(D20) = 1.5 i en lösning med 400 ml vatten/l vid 25°3.

Alla dessa fakta står i överensstämmelse med antagandet att

hydrolysen sker enligt en SK1 mekanism.

Fcr de motsvarande bensoylkloriderna med elektro-

positiva substituenter är o negativt (= -6 ) , medan desamma

med elektronegativa substituenter har ett positivt p ( = 2 ) .

För de förstnämnda reaktionerna är k(Hp0)/k(D90) = 1.3,

3log k/3log c(H20) = 5, och de är ungefär lika snabba i

aceton-vatten och i acetonitril-vatten lösningar, medan

för de sistnämnda k(H2O)/k(D2O) = 1.7, älog k/ölog c(H20)

= 1 och reaktionen är långsammare i acetonitril-vatten än

i aceton-vatten lösningar. En förklaring av dessa fakta får

xan i fall man antar att mekanismen ändrar sig från en S 1

suostitution av klor hos metyl- och metoxybensoylkloriderna

till en addition-elimination mekanism hos bensoylkloriderna

r-.̂i elektronegativa subatituenter.
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Nya mekanismer vid amidhydrolys

Sven 0. Eriksson och Urve Meresaar

Farmaceutiaka fakulteten, 3ox 6304, 113 86 Stockholm

Hydrolyshastigheten i ett pH-oniråde motsvarande 1 M HG1 till 1 M

.JaOH har vid 95 C undersökts för 9 protolytiska anilider, nämligen

CrH"illGQ(QHo) NHCH,, OVHt-KHCO(CH ) H(CH ) och C,H,_NHCO(CiL) N +(CHj,
OJ dl Ti j ö j c. il j c. C j d XI 3 3

med n = 1 - 3 . iJågra av profilerna kan i ett stort pH-område (ca 4-11)

inte förklaras med enbart konventionella hydrolytiska reaktioner.

aeaktlonsschemat
K1 + fi+

anilidjon + 0H~ ^ intermediat \. & produkter1
produkter

:ir emellertid helt i överensstämmelse med erhållna hydrolyshastighe-

ter. En hastighetsekvation kan lätt härledas från schemat och från en-

bart sur och alkalisk hydrolys kan k., k /k och k /k . beräknas.

Produktbildning via k katalyseras även av svaga syror och för .1-Lri-

me ty i derivat en även av hydroxid/joner. Effekten av svaga syror stöder

den föreslagna mekanismen.

Värdet på k?/k . varierar för de undersökta substraten från 0,003

t il i större än 1 och är därmed av väsentligt större betydelse för

hyiiroJyshasti^heten än variationerna i k . 3ulkiga tetraedriska inter-

red lat synes ge låga värden på ko/k ., vilket är i god overensst'lmmel-

se med hypotesen att protonisering av intermediatets anilidkväve fore-

rar produktbildning.
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J a n - O : of 3i-å.nBtad. och Gudrun
• •

Far raa::?o t ; .ska f a u c u i t e t e n . box r 0Q4, 112 ''^ 3t>">CiChoI;.'

TOatrar rni»;il->i karbaremsyra

••:. hcg grad beror p/L o sr. N-ra'.

Sä lunda h.ydr:.'i .ys~rrjs :'»cyl

.0.1' s t ! E ' J ' . O : . : - ' . . = •. '.U:-U
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SYNTHESE QG PHOTOLYSE AF PQLYPHENYLSUBSTITUEREDE

PYRIDIN N-OXIDER

0. Buchardt, C. Pedersen og N. Harrit

Kern. Lab. II, H.C. 0rsted Institutet, Universitetsparken 5,

DK-210 0, K0benhavn 0, Danmark

Ved bestråling af N-oxider af kondenserede heteroaroma-

tiske ringsystemer med f.eks. cyano- eller phenylgrupper i na-

bostilling til N-0-funktionen er det muligt at få dannet sta-

bile 1,3-oxazepiner. Oxygenatomet bliver altså indsat i ring-

systemet

Med henblik på at opnå den ukondenserede 1,3-oxazepin

fremstilledes en raskke polyphenylsubstituerede pyridin N-oxider

ved reaktion me H e m det korresponderende pyryliumsalt og hy-

di'oxylamin i eddikesyre'1 .

Udbytterne af 1,3-oxazepin var, for en serie på seks po-

lypaenyl pyridine 1^-oxider, alle större end 75%. Deoxygenering

undor dannelse af de korresponderende pyridiner var den eneste

"H.' -.'dringsi ulde s idei'eakt ion . ^

: A:. -,•'-• i :tn af 1, 3-o.».azopineri forventeö at passere en oxaziridin

C;), ',vi:. elsis'ens dog endnu ikke er blevet endeligt bevist.

i- , U
in;

( •./ 1 : • "-> I i

— * • -





.-ii1: y a i ''-r v t i e l e k "".YODXi

us,

av er,
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ISK OXIDATION AV u-ARYLOXYISQSMöRSYROR

Alvin Ronlan

c/nl 2, Lunds lekniska Högskola, Kemicentrum,

ujx 7u-, __ J7 Lund

l:.'_o:

( V e t " * , : . .

1 •"'

:. a v en l ö s n i n g a v 1 mol I (R =Me,R" = H) och 2 mol
1 ?

~e.-. irbondT 1 v a t t e n med brom gei' I I (R =Me,R"=K) i 50

j-jaon: kopplad a t t a c k av en ex te rn e l e k t r o f i l och

• nuKleof i l 3o in är bunden t i l l fenoxygruppen. S l l v e r -
1 2

^ : eakc lon av I I CR =Me,R =H) med n u k l e c f ^ l a reagens
1 2

:..eranoi e l l e i ä c t l k s y r a ) gei1 I I I (R--Me,R =H) I ca
::y (ca 35 i räknctd på I ) .

i3i

Me

::. använder ctncaen so;:, eiektiofllt
1 '' 1 °

a1»' iyp lil (rl =Ke,K"=ii; R =R**=Me;

R

B t

O-C-Me - 1

O-Cw l iu

Me
I

-C-Me

o-co
R-

: 2 ' ' ' 'e- ' :- elie;

; 2: Ag ccr. nukleofllt reagens

.-M,); 3: AnculiK oxldatlcn i näi

• • - . . ) :

I J I Y . p : . _ : ' . g c t : ' k o : : , ; : . c r a t t

i e r ; . . Z o c . , ':. 1 , i - 7 5 2 , ( 1 - 3 b ' d ) .
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NÅGRA NYA SYNTESER MJSD MliTALLKRADE POLYTIAADAMANTANliR

K j e l l O l s s o n

Ins t i tu t ionen för kemi, avdelning II

Lantbrukshögskolan, 750 07 Uppsala 7

I polytiaadamantaner ( t . e x . Ia-IVa) med f r i brygghuvud-ställning

kan denna metal leras och därigenom subst i tueras med diverse grupper.

Dylik framställning av substanserna Ib , l i c och IVd har beskrivi ts

t i d i g a r e ; för sina synteser av halogenderivat (le och l i e ) redogör

Borg och Baeckström separat .

I : X = Y = CH2 R a: R = H f: R = Cti

b: R = COOH g: R = SH

' ' ' c: R = C(CH,)0OH h: R - B(0H)o

I I I : J Ä ' *
" " i p" it = Cl H r I i - K = l'H PH PN

IV" X = Y = S ^ e. n - u , ur, J j . « CĤ LĤ UY

Som tetrodotoxin-analoger och derivat av en delvis förestrad orto-

karbon- eller ortokolsyra emotsågs hydroxyl- och merkaptoföreningarna

(if-IVf resp. Ig-lVg) med särskilt intresse. Hittills har dock försök

att framställa de förra misslyckats. Sålunda gav boronsyran Ih med

väteperoxid ej If utan en sulfoxid av la. Däremot erhölls tiolerna

lg-IIIg lätt och befanns fullt stabila. IVg sönderföll visserligen

lät t men gav en stabil disulfid. lig framställdes också direkt ur

aceton, ättiksyreanhydrid och svavelväte.

Bland övriga framställda derivat må rämnas föreningen I l i , som

"protodesilyleras" t i l l Ila redan vid omkristallisation ur etanol.

För vissa reaktioner är fullständig metallering överflödig. Sålunda

kan Illa och IVa cyanoetyleras t i l l Illk resp. IVk i p-dioxan i när-

varo av en katalytisk mängd "Triton B". Kompetitiva försök har visat,

att IVa härvid reagerar avsevärt snabbare än Illa, vilket antyder en

transannulär affekt. På liknande sätt har visats, att Ila metalleras

betydligt fortare än la. Då flera brygghuvud-ställningar är fria, me-

talleras vanligen bara en av dessa. Flera ställningar angrips dock,

om var och en av dem är bunden t i l l tre svavelatomer, eller om butyl-

litium i närvaro av N,N,N*,N'-tetrametyletylendiamin används.



L'eb'-utom liar v i i ra,Ti_-tåii t. några i L ry i^huvud - s t a l i n i r . g ha losv rvsub-

s t i t u e r a a e t e t r a - och oentfitLa.id.).ma.!it.aner < XIX) u r m o t s v a r a n d e l i t i u r n -

f c r e r i i n g a r . Lie...sa ^niid t v.e i, hå lunJ . i mer! he c a k l o r o e t a n , i p 2 - d i bromoetan

e l l e r j o d , v a r v i d : - : lo r - , brom- rs<p. j o d d e r i va ten e r h ö l l s . De e r h å l l n a

ria Lusenf o r e n i n g a r r i a I I I kjii b o t r a k t a a sont f u n k t i o n e l l a d e r i v a t av k a r -

t ' o n s y r c r men ä r ändå anmärknin.Lrt.väiM. r e * k t ion .-.tr^.ga, b l . a , gen temot

m i k l e o f i l e r .
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NAGRA i'ROiH'KTKR VID INVKRKAX AV JU.XKY-M^KhL LLLi'.K K.\LIUM-t-lii: i'YL

i'A i - ) - 3 , 5,7-TR1MKTYL-2-0XA-4,6-1)1 TIA -1 -AUAMAN r.WOi

S ven -01 o f A "i mg v 1s t och Gunnar Dahl

I n s t i t u t i o n e n för kemi, avdelning I I

Lantbrukshögskolan, 750 07 Uppsala 7

Då t i t e l f ö r e n i n g e n I I behandlades med k a l i u m - t - b u t y l a t • , i i
2e r h ö l l s e f t e r su rgörn ing subs tanserna I I I , IV, VI, VII , ' r

t o ly l ) -2 -p ropanon ( IX) , 4 ' - hyd rox i -2 " .G'-dimetylacetofeno-.

t y l b e n s o j V j t i o f e n - 5 - o l o c h / e l l e r 2 ,5~dimetyl -7-ol - i somere . . ;

spår av 3 ,5 -xy leno l och 2 *-hydroxi-4 ' ,6 ' -dimet>lacetofen.- . -

Då I I behandlades med Raney-nickel , e r h ö l l s subs tanse r -

V, VII och dess 3 ,4 -d ihyd rode r iva t samt ( - ) - 2 - e t y l - 3 , 5 - d >-.•••

( - ) -5 -mety l -3 -p ropy l -2 -cyk lohexenon .

.••-•• - a

VII
R = CH,

I I I a ldolkondenserades snabbt t i l l VII , då en k a t a l y t ' - -

t i l l s a t t e s , ö v e r s k o t t därav gav huvudsakligen IV, s o m d e i - ..

rades t i l l IX, d e l s l u f tox ide rades t i l l d i s u l f i d och X. Vll

rades l ä t t t i l l d i o l e n V i l l . B l . a . substanserna 1 och I l i - :

dessa ingående b i - e l l e r po lycyk l i ska r ingsystem tycks v^r.,

;e-

1 Olsson, K., Ark. Kemi 26, 4fa5 (19t>7).
2 Almqvist , S . - 0 . och Olsson, K., Chem. S c r i p t a (^vreden) •_ ; - n 7 U ,

under t r yckn ing .
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2 , 4 , p - OCH 2 , 4 , °>-TKIT1AA ilAMANTAN -^Y.TTKMHN

Göran l ind uren

I n s t i t u t i o n e n för kpmi , avde ln ing II

Lantbrukshögskolan, 750 07 lopsa ia 7

I)å de förut kända föreningarna 1 och 111 omsattes med svave lvä te i

en lösning av z inkk lo r id i i s ä t t i k a , e r h ö l l s f l e ra nya r ingsys tem, ge-

nom a t t r i n g - s y r e t h e l t e l l e r d e l v i s u t b y t t e s mot s v a v e l . Detsamma

skedde vid behandling med t i o ä t t i k s y r a i närvaro av b o r f l u o r i d - d i m e -

t y l e t e r , mer. i I a c e t y l c r a d e s dessutom hydrovylgruppen, och i 111 u t -

b y t t e s denna mot en a c e t y l t i o g r u p p . Ue i> ia t i o l e r n a e r h ö l l s genom

ammo lys med p - t o i u i d i n . Däremot kunde bada syreatomerna i i u tby tas

m^t svave l endast v ia p a r t i e l l nedbrytn ing t i l l d ike tonen I I .

R K A

HO " 0 v " " HO'

I IT I I I

1 , I I I o c h > l e r a s i i o - a n , i I o r r o r a r ' r i m s t . s r u d p r a t s med £o s k r o rna t o -

n r a t i ( w l i ' l o c h p r o t o r i m a n n e t i b i - . r e s o n . i . ' S , v a r v i d b ' . a , d e n y l i s ren s o m

" - i k i r ' t - r e a ? e n s " e t a b l e r a d e k o m o ' r x e n a v b h i l s \ n t a j o r d a r t a m e t a J l e r a n -

vänts. Pärigsnom har heteroatomerna.s inverkan oå i'»LC~retentioner resp.

Kemiska bkift och koopl i ti ̂ skons tanter delvis ka r t l ag t s , .-slutligen har

: nå^ra fail hydro.vyl gruppen utbytts mot klor, som sedan e r s a t t s med

v.'ito srenom reduktion med litiumtetrahvdridoaluminat.

K = CH
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Studier av 2-acetylfurans och 2-furanaldehyds

konformation med NOE och i flytande kristall.

Kjell-Ivar Dahlqvist Anna-Britta Hörnfeldt

Kemicentrun, Lunds universitet, Lund.

2-Acetylfurans och 2-furanaldehyds konformation har tilldragit

sig stort intresse under de senaste åren, och de resultat som tidi-

gare har framkommit har i vissa fall varit motsägande.

Vid låg temperatur, -120 , uppvisar 3-protonen i föreningarna

a - d två kvartetter i sina NMR-spektra, en från var och en av kon-

b. R1=R2=Br

c. R =Br R =E

formererna. Om man tillskriver dessa signaler konformererna I och II

i enlighet med Pople-Jackman modellen för karbonylgruppens diamagne-

tiska anisotropieffekt skulle kvartetten vid lägst fält härröra från

transformer Tillämpar man i s täl let den modell som föreslagits av

JCarabatsos och medarbetare skulle lågfältskvartetten tillhöra cisfor-

men. För att på et t oberoende sätt analysera 2-acetylfurans lågtem-

peraturspektrum utfördes "Nuclear (Dverhauser E££ect" experiment vid

-120°. Vid belysning av metylgruppernas absorptioner är det lågfälts-

kvartetten som i samtliga fall förstärks och därmed visar att denna

signal härrör från konformer II.Detta indikerar att karbonylgruppen

har en skärmande effekt på 3-protonen i konformer I.

Samma typ av problem uppstår också vid tolkningen av 2-furanal-

dehyds lågtemperaturspektrum, och därför utfördes NOE försök även för

denna molekyl. Några effekter har ännu inte erhållits i detta fall .

Däremot har det varit möjligt att lösa in 2-furanaldehyd i lyotropisk

mesofas och analysera dess NMR-spektrum. Eftersom de så erhållna di-

rekta kopplingarna är en funktion av avstånden mellan protonerna, bor

konfcrmationsjämvikten även i detta fall kunna bestämmas på ett obe-

roende sätt.
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Siffror inom parentes anger sidor i Mcteshandboken
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Aasen, Arne J. (9) 227
Acharya, P.V.N. (12) 97
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Ahrgren, Leif (16) 22
Ahrland, Sten (17) 50
Aleby, Stig (12) 95
Allansson, Sonja (9) 66
Allenmark, Stig (8) 178
Almqvist, Sven-Olof (22) 252
Andersen, Peter (15) 758
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Dahlqvist, Kjell-Ivar (22)
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Einarsson, Monica (16)
Ekberg, Gudrun (18)
Eländer, M. (8)
Elofsson, R. (12)
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49
273

274
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134
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6
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Clivecrcna, T. (, ] f.)
Olof son, Gerd (14_i
Olsson. K^GJI (22)

Omang, i,verra ii. t ! H )
Opara, Augu'~" i"r= C. (17)
Oura, Lrkki i. 21)
ijaasivirta, Ja&Vko (ivj

(19)
Pagsberg, t- (V-)
Pajar, en, i-a a ve ( -:)

Pac-cher, Irnin (i:)
Pedersen, W. Batsberg (17)

Pedersen, C. (20)

redersen, C.L. ( 20)

rederser., K . ( -i)

Pedersen, L'r i k ( i :••.)

Pedersen, Kal 0. (l̂ 'i

Penttinen, Kyösri (20)

Petef, M. (7)

Pettersson, Lage (3)

Pihiaia, naievi (8)

('•)

(10 )
(11)

Pin.entel, G.C, (13)
Popcff, Thomas (17)
Porath, J erker (16)
Purohix, D.H. (10)
Raid, Kirsten (12)
Renkonen, 0. (20)
Richter, Wolfgang (16)
Roeraade, Johan (20)
Ronkainen, Pentti ( 20)
Ronlånj Alvin (20)
Koos; Björn (7)
Rosén, Carl-Gustaf (7)
Rosen, Erik (19)
Rydberg, Jan (9)
Rydström, J. (15)
Sachs, William H. (11)
Samuelsson, B. Fl. (12)
Sandström, Jan (19)
Sargeson, A.?-*. (21)

(21)
Saunders, William H. (11)

(11)
(11)

Schäffer, C.E. (21)

11$
204
'231
198
10
124
194
45
19
793
250
13
205
106
797
217
47
ISO
94
46
146
245
140
7 55
42
24S
11

7 35

HO
1 äl
182
235
722
208
14
715
29
10
27
79
77
249
56
SB
163
5

100
234
93
272
766
769
230
237
232
J69



260

i,id.

.e;a:;der, Hans (8)

.vlancer, Ritva-kajsa (1b)
. . 3. T. L.- [. 3. £, 5 V • - » I ' 3

;:.^rp, Michael (l_j
.legiar::., Per (7)
. 1 Lr aia-Hanser.,
Kirsti (21)

(21)
Jiiror.s, K.
.. inger, K. (17)
.-;"berg, r.err.dt (lb)
. V'bere, Kjell (21)

(21)
.j^berc, Staffan (15)
.aarup, K. (10)

. .- are, I.-.gvar (lc )
_ieen, GDran (12)

J-e'.iberg, Pal (7)
. -er.lu:.i, Pengi (il)
Stor.ir.ari, Folke (19)
. tén.jcn, Per ( 13)
i'.ensrud, T. (Itj
Still, Ebbe (.14)
Strandberg, 5. (7)
Stålhanaske,

Jiaes-Ivar (13)
rundberg, Lars (16)
Sundbor., Marianne (7)
Sundholir., Franciska (20)
Sundholir., Göran (20)
Sundman, Veronica (15)
Sunner, S. (13)
Suomalainen, Heikki (21)
Suurkuusk, Jaak (7)
Svanholm, U. (20)
bvansson, L. (17)
avens, Bengt (10)
Svensson, Karl-Gustav (8)
Svensson, Thure (8)
SaSrensen, A.K. (10)
S?Srensen. Emil (8)
Tegman, Ragnar (10)
I'eixeira da Cruz, A. (15)
Theander, Olof (17)

(17)
(17)

Thomassen, Thomas (10)
Thorup, Niels (13)
Torssell, Kurt (20)
Iférklep, Knut (10)
1'llenius, Christina (13)

(18)
Uppström, L. (14)
Veibel, Stig (5)

776
702
81
30
56

220
221
70
46
201
220
227
7 59
773
72
92
760
89
117
725
757
7S5
68
82

154
20
57
248
148
103
792
107
85
216
49
111
176
17?
184
138
143
100
206
20?
208
712
149
215
145
191
240
70
779

i id.

Väätänen, Pentti (15) 103
Waara, I. (7) 82
Wadsö, I. (7) 84

(7) 85
Wahlberg, Inger (9) 226

(9) Z28
(9) 229

Wahren, Robert (18) 238
Wallin, Nils-Håkan (17) 2 70
Watson, K.J. (21) 766
Wennerbeck, Ingegerd (19) 272
Wennerstrom, Håkan (18) 240
Wennerstrom, Olof (18) 238

(18) 239
(18) 240

Wesslén, Bengt (14) 795
Westerlund, D. (9) 62
Westermark, Torbjörn (14) 38
Westin, Gertrud (21) 218
Widell, C. .-0. (17) 49
Wikby, Anders (12) 37
Wiklund, Erik (9) 224
Winstein, Saul (8) 777
Wirén, Elisabeth (17) 209
Wittung, Lennart (19) 763
Wold, Svante (12) 7 27
Yamaoka, Hitoshi (16) 43
Ytferraan, Gunilla (13) 148
Zetterberg, Krister (21) 220

(21) 227
Ägren, A. (12) Ut
Ägren, Allan (12) 720
Åkermark, Björn (16) 200

(21) 2Z0
(21) 22/

Åkerström, Stig (16) 27
(16) 22

Äyräs, Pertti (8) 181
öhman, Sten (12) 33


