
д-р Е. ВЕРТППОРОХ

Про реакції а хлоридом алюміній.
I. ЧАСТИНА.

Під реакцією Friedel-Crafts’a розуміється заступлення 
одного або більше атомів водня в ароматичних вуглеводнях 
алькилевою або кислотною решткою, пр. :

С6Нв 4- ВгС2Н5 (А1С13) -> С2Н5. С6Н5 + Н Вг (А1С13)
С6Нв + СІСОСНз (А1С1Д-> Се Н5. СО.СН3 +НС1 (Al С13) 

Реакція відбувається зовсім легко в звичайній температурі при 
співучасті! безводного хлориду або броміду алюмінія. В деяких 
випадках ділають подібно й інші безводні хлориди металів пр. 
хлорид заліза (Fe Cig),1) хлорид цинку і т. д. Крім цієї клясич- 
ної реакції Friedel-Or at s’а, треба причислити тут усякі інші 
застосування Al С18 в промислі і науці.2) Як примір згадаю тут 
фабрикапію ортобензоільо-бензоесової кислоти8) з безводника 
•фталевої кислоти і бензолю:

11 III антрахінон

Як видно з рівнання реакції тратить кислота II у вищій темпе
ратурі дуже легко воду і переходить в антрахінон, що є вихід
ною точкою для безчисленних аліцаринових і індантреновпх 
барвників.

Щоби зорєнтуватися в поясненнях різних авторів про пере
біг цієї цікавої реакції, перейдемо по черзі коротко висліди праць 
поодиноких авторів. При.тому поділимо їх натри групи: 1. тих,

’) Е. Wertyp or och, Ber. Dtsch. Chem. Ges. бб, 1232 (1933). !) G. Kränz
lein, Aluminium-clilorid in der organischen Chemie, Verlag Chemie 1932. 3)Frie. 
-del і Crafts, Comp. rend. Acad. Sciences 86, 1370 (1878) і Heller і Schälke, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41, 3627 (1908).
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що принимали насамперед злуку Al С13 з алькилевими і кислот
ними хлоридами, 2. злуку хлориду алюмінія з вуглеводнями пр. 
бензолем, 3. злуку обох складників реакції т. е органічного хло
риду і бензолю з А1С13.

I. Boeseken, *)  а за ним Steele2) були тої думки, що 
при творенні алькилевих або арилевих бензолів лучиться хло
рид алюмінія перше з органічним хлоридом, а опісля ділає на 
них бензоль. За Boesek'en’oM реакція між хлороформом і бензо
лем і повставання три-фенильо-метану відбувалобися в той спосіб: 

CHOIRAI С13 4- НС6 Н5 С6 Н5 CHC1S. А1СІЗ 4- HCl 
С6 Н5 СНС12 ,А1 С13 4- НС6 Н5 -> (С6 Н5)2 CH Cl. Al С13 + НС1 

(С6 Н5)2 СНС1.А1С]3 + НСе Н5 -> (С6 Hs)3 СН .А1С13 HCl 
(С6 Н5)3 CH. Al С13 + п Н2 0 -> (С6 Н5)3 СН + А1С13. пН2О

Однак інші дослідники як G uy е і Wrocy n s kі3) та Sch mi
el lin і Lang4) не одержали ніяких сполук А1С13 з алькиле
вими хлоридами і тому виступають проти думки В о е s е k е п’а. 
Отже при помочі хемічних дослідів не вдалося ніяк вияснити 
повставання алькилевих бензолів.

Найкраще досліджено реакцію повставання кетонів. Per
rier5) виказав, що з хлориду кислоти (RC0C1) і А1С13 повстає 
кристалічна сполука, котра може дальше реаґувати з бензолем. 
Кетон творить також сполуку з хлоридом алюмінія :

2 RC0C1 + А12С16 —> (RCOC1)2A12C16
(RCOCl)2 Ala Cl6 + R7H —> (RCO R1),. А12 СІе +2HCl
(RCO R1),. Al, Cl6 + nH20 —> 2 RCOR' + Al2 Cl6. n H2O 

кетон
Численні досвіди виказали, що А1С13 і А1Вг3 ділають на 

органічні хлориди в той спосіб, що ослаблюють вязання між 
поодинокими атомами. Особливо в підвищеній температурі ділає 
хлорид алюмінія дуже інтензивно, бо оба ділання сумуються. 
І так при огріванні розкладав А1СІ3 хлорид три-метильо-оцто- 
вої кислоти на оксид вугля, хлороводень і бутилен :6) 

С(СН3)3С0С1 —> СО + НС1 + С4Н8
Дальше збільшує хлорид алюмінія ненасиченість сполук 

з подвійними вязаниями т. зн. збільшує скорість принимания 
усяких тіл. Численні приміри тих реакцій подав Prins7)- Пр.

>) Boeseken, Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 19, 19 (1900); 20, 102 (1901) 
22, ЗОЇ (1903); Chem. Centralblatt 1900 I 756, 1901 1 1263, 1903 II 202. 2) Ste
ele, Proeced. Chem. Soc. London 19. 209; Chem.*  Cent, blatt. 1904, I 58. 3) Gu- 
ye i Wrocynski, Journ. Chim. phys. 8, 201 (1910). 4) Schmidlin і Lang, 
Ber. Destch. Chem. Ges. 43. 2806 (1912) 5) Perrier, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33, 
815 (1900). 6) Boeseken, Rec. Trav. Chim. Pays Bas 29, 85 Chem. Zntl.Blatt 
1910, I 1501. ’) Prins Chem. Zntl.blatt 1911 1 466; Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 
51, 1065 (1932).
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Хлороформ додається легко до чотиро-хлоро-етплену в той спо
сіб, що повстав семи-хлоро-етан :

НС Cig + СС12 = CClJAlClg) — С Cig С Cig CH Cl, (AlClg) 
який під впливом хлориду алюміній не зміняється.

Інші дослідники принимали як перший ступінь реакції пов
стання сполук AlClg з бензолем. І таквідкривці реакції, Friedel 
і Crafts1), думали, що з бензолю повстає сполука С6Н5А1С12 + 
НС1, яка лучиться опісля з хлоридом алькилю або кислоти. Gu
stavson2) мав також одержати з вуглеводнів пр. бензолю, А1С13 
і НС1 оліясті течі, яким приписував велику ролю при реакції 
Friedel-Crafts’a. Одначе Menschutkin 8) що ті реакції ще раз 
досліджував, та мої власні досліди,4) тих сполук не виказали.

Подібно Sabatier5) принимав в своїм творі про каталізи як 
перший ступінь реакції сполуку бензолю з AlClg, а опісля ді- 
лання органічного хлориду на той продукт.

III. На основі тих попередніх дослідів різних авторів видно, 
що при реакції Friedel-Crafts’a бензоль і органічний хлорид 
мусять з AlClg в якпйнебудь спосіб злучитися, щоби могла по
встати взагалі реакція. Цебто мусить повстати якась третична 
(ternär) сполука, що в ній булиби ослаблені вязання хлору в ор
ганічнім хлориді та вязання водня з перстенем ароматичних 
вуглеводнів. Можна те саме інакше сказати і припускати, що 
AI Од активує так сильно атоми СІ і Н, що вони можуть виді
литися як НС1, а осталі решти творять алькилеві бензолі або 
кетони.

Що до будови тих сполук не могли різні дослідники пого
дитися. За Schaarschmidt’oM6) лучиться АІС13 з перстенем 
бензолю побічними валєнції хлору, збільшує активність подвій
них вязань бензолю, так що органічний хлорид лучиться з бен
золем через головні валєнції.

АІС13

СН
НС^^СН снг

НС\^/СН СІ

СН

В той спосіб повстає похідна дво гідро-бензолю. Проти такого

’) Friedel-Crafts, Comp. Rend. Acad. Sciences 100. 696 (1985) 2) Gu
stavson Ber. Dtsch. Chem. Ges. 11,2151 (1878). 3) Menschutkin Journ. russ- 
phys. 8, 201 (1910). *)  E. Wertyporoch Bel. Dtsch. Chem. Ges. 64, 1376 (1931). 
«) Sabatier, Kata’yse in der organischen Chemie 1927 crop. 50. 6) Schaar, 
schmidt, Ztscft. f. angewandte Chem. 37, 287 (1924). 
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пояснювання реакції виступив головно Prins1), тому що не 
вдалося йому в ніякій реакції за Friedel-Crafts’oM вика
зати сполуки дво-гідро-бензолю. Ці сполуки переходять дуже 
легко під діланнвм А1СІ3 в-“ смолисті тіла. Prins прпнимає 
повставання похідних зложеної алюмініово - хлороводневої 
кислоти: HАІСІ4, і так з одної сторони з бензолем повставав би 
(Н) + [Ce Н5 Al Cig] -, а з другої сторони пр. з хлоридом метилю 
(СН3) + (Al CIJ ", що реаґувалиби як звичайні зйонізовані сполуки :

Na + Cl- + Ag + NO, - —> Ag + Cl-+ Na + NO3-
H + [C6 H5 Al Cl3] - + (CH3) + [Al Cl J -, (C6H5 Al Cl3) - CH3++H +A1 Cl4~ 
Після розложення мішанини водою одержується толюоль. Подібні 
думки висказав Dougerthy1), котрий розліджувава реакції ор
ганічних хлоридів, бромідів і йодідів при співучасті! хлориду алю- 
мінія. При тім наступає виміна поодиноких груп, немовби від
бувалася реакція між неорганічними речовинами, (виміна катйо- 
нів і анйонів).

КС1 + Na N03 KN03 + Na Cl
CH31 + С2 Hä Br -*  CH3 Br + C2 H51

Злуку органічних хлоридів з А1 С13 пояснює він неповністю 
верхної шкаралупи (Schale) електронів, котрі з органічним хло
ридом доповнюються до восьми :

Н . :СІ: Н :сі:

Н:С::СІ: + АІ :С1: —> н :С;С1:А1:Сі:
H ” .Ç1: " Н ":СІ: "

Всі ті спроби одначе не дали загального пояснення про 
перебіг реакції Friedel-Crafts’а, бо дослідники старалися 
виізолювати хемічно якунебудь посередню сполуку речовин ре
акції. При цьому не звертали уваги на обставину, що посередні 
продукти що ділають каталітично, є звичайно дуже нетривалі 
і переходять в тревалі речовини, що є істотою каталізи.

Тільки фізичні методи, (що в новіших часах знайшли ши
роке застосування в органічній хемії,) змогли дати вияснення 
синтези Friedel-Crafts’a, бо дозволювали вглубитися в ре
акцію даних речовин без спричинення змін в укладі реаґуючих 
речовин. Через поміри переходу електричного струму (Leitfähig
keitsmessungen) та порушування йонів (Überführungsversuche) 
вдалося ще найліпше вияснити вплив А1С13 і А1 Вг3 при цій реакції.

’) Prins, Chem. Weekblad 24, 615 (1927). 2) Dougerthy Journ. Amer. 
Chem. Soc. 51, 576 (1929); Chem. Zntr. blatt 1929,1 1796; nop. Klipstein Ind. 
eng. Chem. 18, 1328 (1926).
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При досліді ділання А1С13 насп-трихлоро-толюоль1) (С6Н5 СС13) 
завважено, іцо розчини проводять електричний струм і повста
ють продукти нормальної реакції Friedel-Crafts’a:

») Wohl і Wertyporoch. Liebigs Annalen der Chemie 481, 34 (1930)
2) E. Wertyporoch, Ber. Dtch. Chom. Ges. 64, 1369 (1931). 3) Це e всі ті
сполуки, що реагують за Friedel-Crafts’ом і які вичислив у своїй праці
Kränzlein 1. с. *) Wertyporoch loe. cit. 5) Wertyporoch і SagelBer.
Dtch. Chem. Ges. 66, 1306 (1933),

/х CCI,
/1 -і- і її і —• і T Tп T + nci

До систематичного прослідження розчинів броміду алюмінія 
(що легкше розпускається в розчинниках як А1С13) ужив я зразу 
як розчинника абсолютного етеру2). А1 Вг3 є т. зв. псевдосіль, 
що складається зі зложених частин (Autokomplexe) (Al Вг3)„, де 
n — 2 або 4. Доданий розчинник лучиться з тими зложеними 
частинками (Solvatation) і тоді повстають зйонізовані продукти 
з характером соли:

А> Al|(CsH3)O]n (А1Вг6) або В) [А1 ((С2 Н5)2 0).,] [АІВгД

Згідно з дослідами правдоподібніший є останній взір (В). Через 
додання якпхнебудь сполук з реактивними3) атомовпмп групами 
(Schlüsselatome) Cl, О, S, N, С = С до етеровпх розчинів броміду 
алюмінія зростав сильно питоме проводження електр. струму, 
specifiale Leitfähigkeit — К) т. зн. витворюється третинна спо
лука.

Для розслідження реакції повставання алькильо-бензолів 
вибрав я3) етилевий бромід, в котрім А1Вг3 дуже легко розпу
скається і дає розчини, що проводять електричний струм. Мо
лекулярне проводження (К/моль) того розчину не зміняється з кон
центрацією і вказує, шо частиники [аі(С2Н5 Br)„] [А1 ВгД в май
же цілковито розложені на йони. Досліди ці виказали, що бромід 
алюмінія не творить з етилевим бромідом якоїнебудь ближче 
означеної сполуки.

Другою можливістю при реакції Friedel-Crafts’a булоби 
первісне поставання якоїнебудь сполуки А1 Вг3 чи А1 С)3 з бен- 
золем. Для хлориду алюмінія є це неможливе з причини не- 
розпускальности цієї речовини в бензолю. Розчини легко роз- 
пускального броміду алюмінія4) в бензолю не проводять 
струму зовсім (К<10-9), так що виключене творення сполуки 

Н [С6 Hä А1С13]. Розчини ці є нетривкі і під діланням А1 Вг35) 
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повстають численні продукти, що не творяться після реакції 
Friedel Crafts’а.

Тому що не вдалося прямо виказати в бензолю проводячих 
частинок, ужито до розслідженпя ділання вуглеводнів (бензоль, 
нафталіна, двофениль) розчинів А1Вг3 в етері. Через додання 
вуглеводня спадає первісний провід електричного струму, так 
що вуглеводні ділають як невтральний розпускаючий засіб. Коли 
додати етилевий бромід, або безводник фталевої кислоти, то 
в обох випадках К росте. Також не вдалося мені виказати якої- 
небудь похідної двогидробензолю через ділання водпя в стані 
повставання, брому і безводника нітритної кислоти. Так що по
яснення реакції Friedel Crafts’a за 1’rins’oM і Dougerth’oM 
є виключені1).

Навіть воно виглядає так, що повставання комплексів між 
бензолем a Al Вг3 здержує реакцію Friedel Crafts-a. Коли до роз
чину броміду алюмінія в бензолю додати етилевого броміду, то 
провід електричного струму є слідний, як додамо біля 30°/о 
С2 Н5 Вг т. зн. мусить наступити витиснення бензолю через ети
левий бромід. Противно кожний розчин Al Вг3 в С£ Н5 Вг реаґує 
після додання бензолю ; причім зростає стократно питомий про
від (К); рідина прибирає червоно-брунатну краску ; виділюються 
НВг і повстають етилеві бензолі. При вжитті 1 моля бензолю на 
1 моль À1 Вг3 твориться виключно шести-етильо бензоль. Після 
додання якогонебудь насиченого вуглеводня (пр. бензини) до 
цієї брунатної рідини, випадає третинна сполука, як тяжкий олій. 
Після розпущення того олію в етилевому броміді провідництво 
електричного струму не зміняється. Так само сильно проводять 
розчини Al Вг3 в етилевому броміді після додання шести-етильо- 
бензолю (С18Н30).

Через електролізу (Überführungsversuche) роз’яснено склад 
третинної сполуки; вона має склад:

[Al (С18 Н30)4 (C2H5Br)„] [Al Вг4]3
В пій має алюміній координаційне число 4, при чому ділають 
як перші точки зачепу подвійні вязання бензолю, бо в шести- 
етильо-бензолю нема реактивних (beweglich) атомів водня.

Тому, що при реакції Friedel Crafts-a головно вжива
ється Al С13,2) розширено розсліди на розчини хлориду алюмі
нія в хлоридах: етплевім, пропилевім, ізопропилевім, ацетилевім 
і бензоілевім. В усіх випадках виказано повставання реакції 
в третинній, барвній сполуці.

') Wohl і Wertyporoch Ber. Dtch. Chem. Ges. 64, 1357 (1931). ’) Wer- 
typoroch u. Firla Liebigs Annalen der Chemie 500, 297 (1933) Ztschzt phys. Chem. 
(A) 162, 398 (1932).
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Загально можна сказати, що реакція Friedel-Crafts’a 
€ звязана з повстанням третинної барвної сполуки, котра про
водить струм. Головні реаґуючі складники находяться в катйоні.

Про інші ділання броміду і хлориду алюмінія, як також 
про ділання інших безводних хлоридів металів скажу в наступ
ній праці.

Данціґ, політехніка, органічний інститут.

ZUSAMMENFASSUNG.
Auf Grund von Leitfähigkeits- und Überführungs-messungen 

wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass die Frie- 
d el-Cra f t’sc he Reaktion in einer ternären, leitenden Verbindung, 
bestehend aus Kohlenwasserstoff, Halogen-alkyl bzw.-acyl und 
Aluminiumhalogenid, vor sich geht. Dabei werden das H-Atom 
des Kohlenwasserstoffs z. B. Benzols und das Halogenatom einer 
Halogen Verbindung gelockert und treten als HCl bzw. HBr aus; 
die beiden Reste vereinigen sich unter Bildung von Alkyl bzw. 
Acylbenzol.


