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Kortfattet løsningsforslag
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Oppgavesettet er på 2 sider
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Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1 (20 poeng)

Redegjør kortfattet for hvordan man kan fremstille alifatiske (10 p.) og aromatiske
nitriler (10 p.). Reagenser kan velges fritt. Mekanismer kreves ikke.
Forslag til løsning:
Alifatiske nitriler fremstilles ved reaksjon mellom alifatiske halogenider og
alkalicyanider i fortrinnsvis polare aprotiske løsningsmidler. Aromatiske nitriler
fremstilles fra aromatiske aminer via diazotering og Sandmeyerreaksjon. Her er det
rimelig å gi et eksempel på fremstilling av hver type (alifatisk og aromatisk nitril).

Oppgave 2 (20 poeng)

I følgende reaksjon dannes produktene A og B (eddiksyren fungerer kun som
løsningsmiddel). Tegn stereoformler for A og B og kommenter mengdeforholdet
mellom dem og om de er optisk aktive (10 p.).
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Ved ozonolyse av samme utgangsstoff som ovenfor dannes det bl. a. et optisk aktivt
keton. Hvilket? (5 p.) Forklar hvorfor ketonet mister sin optiske aktivitet med tiden og
særlig i nærvær av syrer eller baser. (5 p.)
Forslag til løsning:
Hydrogeneringen skjer slik at de to hydrogenatomene kommer inn fra samme side
(cis-hydrogenering), i A som er hovedproduktet kommer hydrogenene inn fra motsatt
side av der metylgruppen sitter (minst sterisk hindring). A blir derfor cis-1,2-dimetyl
sykloheksan som er en mesoform (optisk inaktiv). B (som det blir minst av) er da
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trans (R,R)-1,2-dimetylsykloheksan som er optisk aktiv (enantiomeren dannes ikke,
utgangsstoffet er forøvrig også optisk aktivt, R-isomer). Stereoformler av A og B
hører med her.

Ozonolysen leder til (R)-2-metylsykloheksanon som står i langsom likevekt med
tilsvarende enol som er optisk inaktiv og som gjør ketonet inaktivt når reaksjonen
reverseres. Enoliseringen er katalysert av syre og base.

Oppgave 3 (20 poeng)

Gitt strukturene A, B, C og D:

A B C D

Besvar følgende spørsmål:

a. Hvilke (om noen) er identiske? (4 p.)
b. Hvilke (om noen) er enantiomerer? (4 p.)
c. Hvilke (om noen) er diastereomerer? (4 p.)
d. Hvilke (om noen) er mesoformer? (4 p.)
e. Hvilke (om noen) kan gå over i hverandre ved en konformasjonell
forandring? (4 p.)

Forslag til løsning: a. A og B. b. A=B og D. c. A=B og C, C og D. d. C. e. Ingen.

Oppgave 4 (20 poeng)

Ved oppvarming av forbindelse I med natriumetoksid i etanol dannes det bl. a. tre
alkener. Hvilke? (10 p.) Inneholder noen av dem deuterium? Forklar. (5 p.) Hvilke
andre produkter kan tenkes dannet? (5 p.)
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Forslag til løsning: Alkenene dannes via E2-mekanismer og blir (E)-2-buten uten
deuterium, (Z)-2-buten med deuterium og 1-buten med deuterium. I tillegg vil man
kunne få en SN2 reaksjon og dannelse av en optisk aktiv etyleter.

Oppgave 5 (20 poeng)
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Angi reaksjonsbetingelse (dvs. termisk og/eller fotokjemisk) for reaksjonene A (6 p.)
og B (6 p.).
Hva slags reaksjoner er det her tale om? (2 p.) Er noen av utgangsstoffene eller
produktene optisk aktive? Forklar. (6 p.)
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Forslag til løsning: A er en termisk disrotatorisk prosess. B er en fotokjemisk
konrotatorisk prosess. Dette er eksempler på perisykliske, elektrosykliske reaksjoner.
Ingen av utgangstoffene eller produktene er optisk aktive. Produktet i A er en
mesoform, mens det i B dannes like mye av enantiomeren som ikke er tegnet (vi får
her altså en racemisk blanding).


