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ABSTRACT 
Polyfunctional sulfones are interesting object to study because they proved extensive 

synthetic and practice possibilities. A series of nitrosulfones were obtained by the nucleophilic 

addition reaction. The structure of the sulfones thus obtained were confirmed by microanalytical 

and spectral methods. 
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УВОД 

Изучаването на халогенонитроалкените е свързано с основнии въпроси в органичната 

химия:проблеми за взаимното влияние на атомите в молекулата, наличие на π,π- и р,π-

делокализация, регио- и стереоселективност на химичните реакции. В последните години 

особено място заемат изследванията върху финната структура на тези съединения [1], което е 

свързано със синтетичните иновации и приложение на халогенонитроалкените като 

фунгициди,акарициди и вещества с други видове биологична активност[2,3].  

Настоящата работа си поставя за задача синтез на нитросулфони, доказване на тяхната 

структура и синтетични възможности с тяхно участие. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Елементният анализ е извършен на апарат Elemental Analyser (Perkin Elmer), ИЧ-

спектрите са снети на  Tenson 27 Bruker   , 1Н-ЯМР-спектри  на  апарат Bruker (250 MHz, 

стандарт ТМС и разтворител деутериран хлороформ).  

1-Арил-1-арилсулфонил-2-нитро-2-хлороетани 

Към 4-метокси-β-хлоро-β-нитростирен (0.1 mol) в 95% етанол се прибавя сулфинова 

киселина (0.1 mol). Реакционната смес престоява 12ч. при 18
0
С. Получените криктали се 

филтруват и прикристализират от диоксан/толуен. Получените съединения са бели, 

кристални вещества, стабилни при продължително стоене на въздуха, много добре 

разтворими в ацетон и хлороформ. Добивът на синтезираните вещества е в интервал 95-98%. 

Избранни данни на получените съединения 

2-Нитро-1-фенилсулфонил-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, KBr):1550, 1370 

( NO2); 1300,1130 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 7.40-7.60  (m, 9H, 

C6H5,C6H4); 5.20 (d,1H,CH); 6.20 (d, 1H,CH). 

2-Нитро-1-(4-толилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, KBr):1550, 

1370 ( NO2); 1300,1130 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 7.40-7.62 (m, 

8H, C6H4); 5.20 (d,1H,CH); 6.20 (d, 1H,CH). 
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2-Ниитро-1-(4-метоксифенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1555, 1370 ( NO2); 1305,1130 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.65 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.20 (d,1H,CH). 

2-Нитро-1-(4-нитрофенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1550, 1375 ( NO2); 1305,1130 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.80 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.20 (d, 1H, CH). 

2-Нитро-1-(4-хлорофенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан:  ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1560, 1375 ( NO2); 1305,1140 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.70 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.20 (d, 1H, CH). 

2-Нитро-1-(4-бромофенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1560, 1375 ( NO2); 1305,1135 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.74 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.20 (d, 1H, CH). 

2-Нитро-1-(4-йодофенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1560, 1375 ( NO2); 1300,1140 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.76 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.20 (d, 1H, CH). 

2-Нитро-1(4-ацетаминофенилсулфонил)-1-(4-метоксифенил)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, 

KBr):1550, 1370 ( NO2); 1300,1140 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 

7.40-7.72 (m, 8H, C6H4); 5.20 (d, 1H, CH); 6.21 (d, 1H, CH). 

2-Нитро-1-(2-нафтилсулфонил)-1-(4-метоксифени)-2-хлороетан: ИЧ (ν, cm
-1

, KBr):1550, 

1375 ( NO2); 1300,1140 (SO2); 810 (δ Ar-H-
p-зам

.); 
1-

Н-ЯМР (δ, ppm, CDCl3/ТМС): 7.40-7.76 (m, 

11H, C10H7); 5.20 (d, 1H, CH); 6.22 (d, 1H, CH). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

В резултат на нуклеофилно присъединяване на сулфинови киселини към 4-метокси-β-

хлоро-β-нитростирен е получена серия от 1-арил-1-арилсулфонил-2-нитро-2-хлороетани. 

 

MeO
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Cl
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SO2
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R1
NO2

Cl
MeO

 
R=H, Me, MeO, NO2, Cl, Br, NH, Ac, α,β  C10H7 

Нитросулфоните са синтезирани чрез смесване на еквимолни количества от изходните 

реагенти при стайна температура с продължителност 12ч. Индивидуалността на получените 

съединения е потвърдена чрез тънкослойна хроматография, съставът – с помощта на 

елементен анализ, а структурата – със спектрални методи. 

1.  Спектрални изследвания 

а) ИЧ-спектроскопия 

В ИЧ-спектрите на нитрохлоросулфоните се наблюдават интензивни и       ивици 

на поглъщане за нитро- и сулфофенилна група. Асиметрични и симетрични валентни 

трептения за нитрогрупа се проявяват в областите 1560-1550, 1375-1370 cm
-1

 , а ивиците за 

асиметрични и симетрични валентни трептения за сулфонилна група се наблюдават при 

1305-1300, 1140-1130 cm
-1

. Тези ивици са с висока интензивност, тъй като сулфофенилната 

група не се разполага в една равнина с останалите заместители. Ивици за р-дизаместено 

бензеново ядро са регистрирани при 810 cm
-1

. В областта 850-840  cm
-1

 се проявява 
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характеристична ивица за валентно C-N трептене. Присъствието на метоксигрупа в 

бензеновото ядро се доказва с ивици за валентни трептения за метилова група при 2840  cm
-1

 

и валентни асиметрични и симетрични трептения за С-О-С връзка при 1260 cm
-1

 и 1030 cm
-1

. 

В интервал 810-780 cm
-1

 са регистрирани ивици, характеризиращи деформационни С-Н 

трептения три съседни водородни атома в α-нафтилсулфонилна група. 

б) 
1-

Н-ЯМР-спектроскопия 

В 
1-

Н-ЯМР-спектрите на синтезираните съединения се наблюдава ароматен мултиплет 

в интервал 7.40-8.80 ppm. Регистрирани са два дублета, центрирани при 5.20 и 6.22 ppm, 

данните заот интегралните криви показват, че всеки дублет отговару на един протон. 

Химичното отместване на протоните от метиловата група на бензеновите ядра е при 2.41ppm 

( синглет). Метиловите групи не влияят съществено върху положението но ароматния 

мултиплет, докато наличието на нитрогрупа в р-позиция води до отместване на резонансния 

сигнал до 8.80ppm. 
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