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REAKCJE NITROMETANU Z FORMALDEHYDEM I AMINAMI

Stanisław MALINOWSKI i Tadeusz URBAŃSKI

Z dwu- i trój-(hydroksymetylo)-nitrometanu oraz amin pierwszorzędo-
wyćh otrzymano szereg pochodnych pirymidynowych. Z tych samych
substancji i acetonu otrzymano acetal zaś z benzaldehydu ketal w któ-

rych wolną grupą wodorotlenową podstawiono grupą aminową.

. W jednej z prac poprzednich1) znaleziono, że 1-nitropropan, reagu-
jąc z formaldehydem i amoniakiem w stosunku 1 mol 1-nitropropanu,
3 mole formaldehydu i 1 mol amoniaku tworzy szereg nowych połączeń
mających charakter zasadowy, w tej liczbie również żywicowatą sub-
stancję o dużej cząsteczce. Wyjaśniono tam również mechanizm reakcji
1-nitropropanu z formaldehydem i amoniakiem, a mianowicie ustalono, że
w pierwszym rzędzie 1-nitropropan przyłącza jedną lub dwie cząsteczki
formaldehydu, tworząc 2-nitrobutanol i 2-nitro-2-etylo-propan-1.3-diol.
Produkty te reagują dalej z amoniakiem i formaldehydem. Tworzy się
naprzód produkt addycji 2-nitro-2-etylo-propandiolu oraz heksametyle-
notetraminy. Następnie reakcja przebiega w sposób zasadniczo podobny
do tzw. reakcji Mannicha. Dalej zachodzi cyklizacja z utworzeniem pier-
ścieni heterocyklicznych z atomem azotu i tlenu — sześcioczłonowego
pierścienia o k s a z y n o w e g o i ośmioczłonowegą pierścienia o k s a -
3-a z a c y k l o o k t a n o w e g o .

Wychodząc z 2-nitro-2-etylo-propan-1.3-diolu otrzymano w tych wa-
runkach wyłącznie związki z pierścieniem oksazynowym.

Na możliwość tworzenia się pierścienia oksazynowego wskazał pó-
źniej S e n k u s 4 ) . S e n k u s otrzymywał swoje związki z nitroparafinów
pierwszorzędowych, formaldehydu i amin pierwszorzędowych.

Ten sam autor, poddając nitroparafiny pierwszorzędowe reakcji z for-
maldehydem i aminami pierwszorzędowymi w stosunku 2 mole aminy
na 1 mol nitroparafinu, otrzymuje pochodne heksahydropirymidyny3).
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Również te same związki otrzymał stosując zamiast nitroparafinów pierw-
szorzędowych — produkt przyłączenia do nich dwóch cząsteczek formal-
dehydu, czyli stosując 2-nitro-2-alkilo-propan-1.3-diol.

W pracy niniejszej autorzy postawili sobie za zadanie wyjaśnienie,
jakie produkty można otrzymać z nitrometanu, formaldehydu i amonia-
ku lub amin.

Okazało się, że bezpośrednie działanie formaldehydem i amoniakiem
na nitrometan prowadzi do utworzenia produktu bezpostaciowego barwy
żółtej do brązowej. Taki sam produkt tworzy się, jeżeli nitrometan za-
stąpić ti-ój-[hydroksymetylo]-nitrometanem lub dwu- [hydroksymety-
lo] -nitrometanem.

Żywice te mają charakter zasadowy, rozpuszczają się w rozcieńczo-
nym, kwasie solnym. Dodanie wody wytrąca z takiego roztworu produkt
bezpostaciowy. Żadna z metod zastosowanych już poprzednio wobec po-
dobnej żywicy z 1-nitropropanu1), a więc rozpuszczenie w alkoholowym
roztworze chlorowodoru, destylacja z parą wodną, destylacja próżniowa
nie dała żadnego produktu indywidualnego. Reakcja, w której biorą
udział aż trzy grupy funkcyjne nitrometanu, czy też dwu- lub trój-[hy-
droksymetylo]-nitrometanu jest, jak się okazało, zbyt energiczna i two-
rzy się prawdopodobnie -tylko polimer o budowie nieokreślonej. Tymcza-
sem, jak to opisane jest w jednej z prac poprzednich1), 1-nitropropan
w podobnych warunkach daje ok. 30% polimeru, natomiast pozostała
część .produktu składa się z kilku substancji o względnie niedużej czą-
steczce —• ciekłych i krystalicznych.

Aby zapobiec tworzeniu się polimerów, autorzy próbowali wyko-
nać reakcję nitrometanu lub dwu- czy trój-[hydroksymetyło]-nitrome-
tanu w mniejszych stężeniach lub w niskiej temperaturze (od 0° do tempe-
ratury pokojowej). Zamiast roztworu wodnego stosowano również roz-
twór alkoholowy lub acetonowy. W żadnym przypadku nie otrzymano
jednak indywiduum możliwego do scharakteryzowania.

Podobnie zastąpienie amoniaku rnetyloaminą doprowadziło'do pro-
duktu bezpostaciowego, żywicowatego. Dopiero działając na dwu-[hydro-
ksymetylo] -nitrometan formaldehydem i aminą o właściwościach zasado-
wych, słabszych niż metyloamina, otrzymano produkty możliwe do zde-
finiowania.

•

W przypadku użycia benzyloaminy otrzymuje się. pochodną heksa-
hydropirymidyny (I).
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Prócz tego może powstać produkt (II), tworzący się z substancji (I)
przez przyłączenie formaldehydu w miejsce wolnego atomu wodoru w ni-
trometanie;
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Reakcja jest silnie egzotermiczna.

W przypadku innych amin: izopropyloammy lub cykloheksyloami-
ny otrzymano wyłącznie produkt (II) (R = izo-CeH7— i R = CeHn—).

Substancje (I) i (II) tworzą łatwo sole z kwasami — chlorowodorki,
szczawiany, pikryniany. Wykazują obecność grup aminowych trzeciorzę-
dowych. Wyniki analizy elementarnej zgadzają się z przyjętymi wzo-
rami.

Wolną grupę alkoholową w substancji (II) można estryfikować, otrzy-
mując produkt (III).
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Dążąc do otrzymania związków oksazynowych i heksahydropirymi-
dynowych z trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu, przyrządzono mono-
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estry tej pochodnej nitrometanu. Monoestry zawierające dwie grupy hy-
droksymetylowe poddawano następnie reakcji z amoniakiem lub amina-
mi pierwszorzędowymi i formaldehydem, Monoestry otrzymano w dro-
dze następujących przemian:

Na trój-[hydroksymetylo]-nitrometan działano benzaldehydem lub
acetonem otrzymując krystaliczny acetal (IV) lub ketal (V). W substancji
tej estryfikowano wolną grupę hydroksymetylową, otrzymując produkt
(VI), wzgl. (VII) i następnie poddawano ostrożnej hydrolizie z utworze-
niem monoestru (VIII).
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Monoestry (VIII) reagują z formaldehydem i amoniakiem, ale znacz-
nie . t r u d n i e j niż dwu-[hydroksymetylo]-nitrometan. Reakcja zaczyna

,się dopiero po ogrzaniu do 60°. Równocześnie zachodzi hydroliza estru
i tworzą się pochodne heksahydropirymidynowe, identyczne z otrzyma-
n y m i poprzednio p r o d u k t a m i (II):
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Pierwszej syntezy syklicznych acetali z połialkoholów nitroparafino-

wych, otrzymywanych z nitrometanu i formaldehydu lub nitroparafin
pierwszorzędowych i formaldehydu dokonał S e n k u s 6 ) . Ogrzewał on
poli-alkohole nitroparafinowe i aldehydy z kwasem p-tolueno-sulfono-
,wym jako katalizatorem, używając benzenu jako rozpuszczalnika. Po-
wstającą w czasie reakcji wodę odpędzał w postaci azeotropu z benze-
nem. Otrzymał on tą drogą acetale, stosując formaldehyd lub aldehyd
benzoesowy jako czynnik zamykający pierścień m-dioksanowy.

W pracy obecnej wyjaśniliśmy, że reakcję między trój-[hydroksy-
-metylo]-nitrometanem a aldehydem benzoesowym można przeprowa-
dzić bez rozpuszczalnika, w obecności-kwasu siarkowego.

Cykliczne ketale otrzymaliśmy ogrzewając trój-[hydroksymetylo]-
-nitrometan z nadmiarem bezwodnego acetonu w obecności bezwodnego
siarczanu miedzi.

Acetale i ketale są odporne na ogrzewanie z ługami. Wytrzymują np.
gotowanie z 15°/o KOH lub NaOH. Natomiast rozcieńczone kwasy — HC1
H2SO4 powodują łatwo hydrolizę — ogrzewanie z 5% HC1 w 60° w cią-
gu 5 min. powoduje zupełną hydrolizę. Metodę kwaśnej hydrolizy zasto-
wano do rozszczepienia acetali i ketali z pozostawieniem zestryfikowanej
grupy alkoholowej, a więc do przyrządzenia związków typu (VIII).

Dalsze badanie własności chemicznych acetali i ketali (IV) i (V) wy-
jaśniło kilka interesujących szczegółów.

Okazało się, że związki te nie odszczepiają cząsteczki formaldehydu
pod wpływem alkoholami sodu, według znanej reakcji: ,
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Wyjaśniło się też, że grupa hydroksymetylowa w acetalach i keta-
lach typu (IV) i (V) nie ulega metylowaniu pod wpływem siarczanu me-
tylu oraz nie daje się utleniać nadmanganianam w alkalicznym środowi-
sku lub wodą utlenioną.
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Wreszcie stwierdzono, że dwu- [hydroksymetylo] -nitrometan nie
daje acetali i ketali, czyli że reakcja (G) nie zachodzi:
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Wszystkie te trzy fakty zdają się wskazywać na to, że jedna z grup
hydroksymetylowych w trój-[hydroksymetylo]-nitrometanie oraz dwu-
- [hydroksymetylo]-nitrometanie jest związana z grupą nitrową wiąza-
niem wodorowym:
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Stąd wzory acetali i ketali wywodzące się z substancji (IX) miałyby
postać:
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a substancja (X), jak to wynika z jej wzoru, nie może dać acetali i ketali
cyklicznych. W razie działania chlorkiem lub bezwodnikami kwasowymi
następuje uwolnienie grupy alkoholowej i jej estryfikacja z utworzeniem
estrów typu (VI) i (VII).

Przyrządzono estry kwasu octowego i benzoesowego. Estry te pod-
dane hydrolizie rozcieńczonym kwasem solnym w roztworze alkoholo-
wym odszczepiają aldehyd lub keton. Tworzą się w ten sposób m o n o -
e s t r y trój- [hydroksymetylo] -nitrometanu.

Dalsze badania własności chemicznych acetali i ketali cyklicznych
(IV) i (V) wyjaśniło, że wolną grupą alkoholową można z łatwością pod-
stawić aminową. W ten sposób utworzono serię amino-nitroacetali. .,
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Reakcja ta przypomina reakcję, którą znalazł S e n k u s 7 ) , a miano-
.wicie, że nitro-monoalkohole reagują z pierwszorzędowymi aminami dając
nitro-aminy w myśl schematu:
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Stosując amoniak wprowadzono grupę aminową pierwszorzędową,
(XII), stosując aminy pde-rwszorzędowe i drugorzędowe otrzymano oczy-
wiście aminy drugorzędowe, względnie trzeciorzędowe typu (XIII):
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Amoniak daje tę reakcję z wydajnością gorszą, aniżeli aminy pierw-
szo-i drugorzędowe. Acetalo- lub ketalo-aminy pierwszorżędowe, otrzy-
mywane z amoniaku, są hygroskopijne. Acetalo- lub ketalo-aminy drugo-
i trzeciorzędowe są trwalsze i łatwiejsze do oczyszczenia.

Łatwość otrzymania związków tego typu z dobrą wydajnością za-
chęciła nas do przyrządzenia większej liczby pochodnych w celu wypró-
bowania ich czynności fizjologicznej i farmakologicznej. Jak wiadomo,
B o e k e l h e i d e ze współpracownikami znaleźlis), że cykliczne ketale
gliceryny (pochodne 1.3-dioksanu) wywołują paraliż mięśni działając na
centralny układ nerwowy, czym się różnią od kuraryny, działającej na
układ nerwowy obwodowy. Doświadczenia nad naszymi substancjami
rozpoczął Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Chlorowodorki amino-acetali i ketali typu (XII) i (XIII) pod wpły-
wem ogrzewania ulegają rozszczepieniu i tworzą pochodne amino-mety-
lo-dwu- [hydroksymetylo] -nitrometanu (XIV):
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W pracy niniejszej wyjaśniono, że trój -[hydroksymetylo] -nitrome-
tan, podobnie jak dwu-[hydroksymetylo]-nitropropan, tworzy z heksa-
metylenotetraminą połączenie addycyjne. Skład połączenia addycyjnego
okazał się jednak zmienny. Według analizy odpowiada on około 3,5 mo-
lom trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu i około 1 molowi heksametyleno-
tetraminy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z kilkoma produktami
o różnym stosunku alkoholu do heksametylenotetraminy.

Trój-[hydroksymetylo]-nitrometan tworzy również produkt addy-
cyjny z pirydyną w stosunku molowym 1:2.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Dwu- [hydroksymetylo] -nitrometan i trój-[hydroksymetylo] -nitrome-
- tan przyrządzono według opisanych w literaturze metod.

Kondensacja dwu-[hydroksymetylo]-nitrometanu z benzyloaminą
i formaldehydem

Otrzymywanie:
a) 1.3-dwubenzylo-5 -nitr o-heksahydropirymidyny

I, R = CeHgCHa—r),
b) 1.3-dwubenzylo-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -heksahydropirymi-

dyny (II, R — C0H5CH2—j,
27 g (6,22 mola) dwu-[hydroksymetylo]-nitrometanu zadano w temp.

15° 19 g (0,22 mola) wodnego roztworu formaldehydu (35%), wymiesza-
no i dodano 47 g (0,44 mola) benzyloaminy. Natychmiast zaszła egzo-
termiczna reakcja, mieszanina reakcyjna zagrzała się sama do 80°. Po
10 minutach na dno naczynia opadła warstwa gęstej, brązowej cieczy. Za-
wartość kolby mieszano w przeciągu 1 godziny, następnie oziębiono do
temp. pokojowej. Warstwę górną zlano, dolną warstwę przemyto dwu-
krotnie wodą. Otrzymano 69 g surowego produktu reakcji w postaci płyn-
nej żywicowatej masy, dość trudno rozpuszczalnej w alkoholu metylo-
lowym i etylowym, b. dobrze rozpuszczalnej w acetonie, b. trudno roz-
puszczalnej w eterze, która pozostawiona na okres 2 miesięcy wydziela
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niewielką ilość kryształów. Identyczna krystalizacja następowała po roz-
puszczeniu surowej masy (17 g) w 3-krotnej ilości alkoholu etylowego
i pozostawieniu na przeciąg 2 miesięcy. Po odsączeniu otrzymano 2,3 g
żółtawej krystalicznej 1.3-dwubenzyIo-5-nitro-heksahydropirymidyny (I,
R = CeHsCH2—).

> Jest ona dość dobrze rozpuszczalna w alkoholu na gorąco, w pirydy-
nie lub acetonie na zimno, trudno rozpuszczalna w eterze, chloroformie.

Przekrystalizowana z alkoholu, następnie z eteru, wykazuje temp.
topn. 57°.
Analiza — Znaleziono: C 69,7%; H 7,0%; N i3,l%>.
Dla wzoru CisHaiOsNs obliczono C 69,4°/o; H 6,75%; N 13,4%.

Surową masę przerabiano również w ten sposób, że zadawano ją
5-krotną ilością alkoholu metylowego, nasyconego chlorowodorem. Na
początku otrzymano brązową przezroczystą ciecz, z której po 12 godzi-
nach wypadał obfity krystaliczny osad. Osad odsączono, przemyto alko-
holem metylowym, nasyconym HC1, następnie eterem. W ten sposób
z 17 g surowej masy otrzymano 16,1 g surowego krystalicznego chlorowo-
dorku. Po 3-krotnej krystalizacji z alkoholu 90%, z alkoholu 50% i chlo-
roformu otrzymano bezbarwny chlorowodorek 1.3-dwubenzylo-5-nitro-5
- [hydroksymetylo]-heksahydropirymidyny o temp. top. 159° (chlorowo-
dorek II, R = CeH5CH2—). Produkt jest dość dobrze rozpuszczalny
w alkoholu 50%, trudno — w alkoholu 90%, w wodzie, nierozpuszczalny
w terze.
Analiza — znaleziono: N 11,2%.
Dla wzoru CmH2dO3N2Cl obliczono: N 11,0%.

Związek zadany małą ilością HC1 w 30%> alkoholu nie reaguje
z NaNC>2. Zadany w roztworze 30% alkoholu nadmiarem amoniaku da-
je po 24 godzinach osad, składający się z wyraźnie wykształconych igieł
i żywicy. Po odsączeniu kryształy roztarto z eterem, w którym żywica
się rozpuszcza, a kryształy pozostają nierozpuszcżone. Po przekrystalizo-
waniu z acetonu z wodą (70/30), następnie z 50% alkoholu otrzymano
1.3-dwubenzylo-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -heksahydropirymidynę (II,
R —CeHgCEb—) o temp. top. 124°. Substancja jest dobrze rozpuszczalna
w alkoholu, acetonie, pirydynie, b. trudno rozpuszczalna w wodzie na go-
rąco, eterze, chloroformie.
Analiza — znaleziono: C 66,7%; H 7,0%; N 12,6%.
Dla wzoru CioHfeOsNg obliczono: C 66,8%; H 6,7%; N 12,3%.

Szczawiany 1.3-benzylo-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -heksahydro-
pirymidyny

1) 7 g surowej masy otrzymanej z kondensacji ,dwu-[hydroksymety-
lo] -nitrometanu z formaldehydem i benzyloaminą rozpuszczono na go-
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rąco w 35 ml alkoholu etylowego. Do roztworu wlano 35 mi 10% roztwo-
ru kwasu szczawiowego w alkoholu w temp. 80°. Ciecz pozostawiono na
przeciąg 24 godz. Wypada biały krystaliczny osad szczawianu substancji
(II, R = C8HsCH2—) z 2 cząsteczkami kwasu szczawiowego. Osad odsą-
czono, przemyto wodą, wysuszono w 70°. Otrzymano 5,2 g surowego osa-
du. Osad przekrystalizowano z 50 ml alkoholu na gorąco, następnie z mie-
szaniny acetonu z wodą (70/30). Otrzymano produkt topiący się w 161 —
162°. Związek rozpuszcza się na gorąco w alkoholu, acetonie, octanie ety-
lu, nie rozpuszcza się w wodzie, chloroformie.
Analiza — znaleziono: N 8,15%; kw. szczawiowego 36,5%;
Dla wzoru CsaHaiOnNa obliczono: N 8,0%; kw. szczawiowego 34,8% (przez strącenie
soli wapnia).

2) 7 g surowej masy (jak wyżej) rozpuszczono na gorąco w 70 ml alko-
holu etylowego, roztwór oziębiono do temp. 30 — 33°. Osobno przygoto-
wano 10% roztwór kwasu szczawiowego w 50% alkoholu etylowym. Oba
roztwory zmieszano w temp. 30°. Wypada zaraz blaszkowaty osad. Osad
po 1 godz. odsączono, przemyto wodą. Wydajność: 5 g surowego produktu.
Osad przemyto na zimno 30 ml octanu etylu w celu usunięcia szczawia-
nu z 2 -ma cząsteczkami kwasu szczawiowego. Pozostały osad szczawianu
substancji (II, R = CeH5CH2—) z jedną cząsteczką kwasu szczawiowego
przekrystalizowano z alkoholu na gorąco, następnie z alkoholu z dodat-
kiem chloroformu (80/10). Temp. top. 155°.

Analiza — znaleziono: N 10,0%; kw. szczawiowego 16,9%.
Dla wzoru C22H25O7N3 obliczono: N 9,8%; kw. szczawiowego 17,8%,

Z e s t a w i e n i e w y n i k ó w

Z 27 g dwu[hydroksymetyło]nitrometanu 0,22 mola
„ 19 g formaldehydu (35%) 0,22 „
„ 47 g benzyloaminy 0,44 „

otrzymano
. 69 g surowej żywicy

9,2 g pod działaniem HC1
1.3-dwu-benzylo-5-nitro- 64,4 g surowego chlorowodorku

heksahydropirymidyny 44,2 g czystego chlorowodorku
Wydajność 13,5% l,3-dwu-benzylo-5-nitro-5-[hydro-

ksymetylo] -heksahydropirymi-
dyny Wydajność 53,3%)

(Wydajności w przeliczeniu na dwu[hydroksymetylo]-nitrometan).
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Octan-5- [hydroksymetylo] -nitro-1.3-dwubenzylo-heksahydro-
pirymidyny

Surowe kryształy i;3-benzylo-5-nitro [hydroksymetylo]-heksahydro-
pirymidyny (5 g) rozpuszczono w 25 ml pirydyny, dodano 5 g bezwodnika
octowego i grzano na łaźni wodnej w przeciągu 2 godz. Ostudzono do 15°
i wylano do 200 ml wody. Na dnie naczynia zbiera się brązowy syrop.
Po zlaniu wody syrop przemyto kilkakrotnie wodą w temp. 50**. Po zla-
niu wody syrop pozostawiono do odparowania resztek wody na łaźni
wodnej. Pomimo grzania w przeciągu 24 godz. syrop pachnie pirydyną.
W celu odpędzenia resztek pirydyny i kwasu octowego przez syrop prze-
puszczono strumień pary wodnej. Po tej operacji syrop nie posiadał za-
pachu. Związku tego nie udało się oczyścić, ani przez krystalizacją w roz-
maitych rozpuszczalnikach przy oziębianiu do —30°, ani przez destylację
pod ciśnieniem zmniejszonym do 3 mm Hg, gdyż już przy 110° produkt za-
czyna gwałtownie się rozkładać. Wobec tego produktu nie analizowano.

Kondensacja dwu- [hydroksymetylo] -nitrometanu z cykloheksyloaminą

Otrzymywanie 1.3-dwu-cykloheksylo-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -he-
ksahydropirymidyny (II, R = CcHu—) : 8,6 g (0,07 mola) dwu-[hydro-
ksymetylo]-nitrometanu zadano 15,2 g (0,156 mola) cykloheksyloaminy
i przy silnym mieszaniu dodano 13,3 g (0,156 mola) formaldehydu 35%.
Masa reakcyjna zagrzewała się do 50°. Mieszano przez 5 godzin, następnie
pozostawiono na przeciąg 2 dni. Na dnie utworzyła się warstwa brązo-
wej żywicy; górną warstwę, wodną zlano, warstwę żywicy przemyto wodą.
Otrzymano 22,8 g żywicy krzepnącej po 14 dniach na krystaliczną masę.
Dodano 50 ml eteru, kryształy odsączono, przenryto eterem. Po przekry-
stalizowaniu z alkoholu na gorąco, następnie z mieszaniny chloroformu
i acetonu (50/50) otrzymano 12,4 g l,3-dwucykloheksylo-5-nitro-5-[hydro-
ksymetylo]-heksahydropirymidyny w postaci bezbarwnych kryształów
o temp. topn. 164 — 165° (55% teoretycznej wydajności).

Substancja jest dobrze rozpuszczalna w alkoholu na gorąco, w ace-
tonie, w pirydynie, trudno rozpuszczalna w eterze, benzenie.
A n a l i z a . Znaleziono C 64,3°/o; H 9,2°/o; N 12,95%.
Dla wzoru C17H20O3N3 obliczono C 64,2%; H 9,0%; N 13,0%.

Kondensacja dwu-[hydroksymetylo]-nitrometanu z izopropyloaminą
i formaldehydem

Otrzymywanie l,3-dwu-izopropylo-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -he-
ksahydropirymidyny (II, R = izo-CsH7).

21 g (0,17 mola) dwu-[hydroksymetylo]-nitrometanu zadano w temp.
150° 26 g (0,34 mola) wodnego 35% roztworu formaldehydu. Ciecz zmie-
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szano, po wymieszaniu dodano 14 g (0,34 mola) izopropyloaminy. Nastą-
piła gwałtowna reakcja, ciecz zagrzewała się do 80°. Mieszano zawartość
kolby reakcyjnej przez 45 minut; następnie ciecz reakcyjną odstawiono
na 24 godziny. W tym czasie nastąpiło niewyraźne rozdzielenie się cieczy
na 2 warstwy. Dodano 500 ml wody, mieszano silnie i pozostawiono na
212 godziny. Na dnie naczynia zebrał się gęsty olej, krzepnący po kilku
godzinach na krystaliczną masę o charakterystycznym nieprzyjemnym za-
pachu. Górną warstwę wodną odlano, dolną warstwę przemyto wodą
w temp. 50°. Po zlaniu warstwy wodnej dodano do krystalicznej masy
100 ml eteru i kryształy odsączono. Przesącz eterowy odstawiono na prze-
ciąg 14 dni. Wydzieliła się dalsza porcja kryształów identycznych z po-
przednimi. Razem otrzymano 21,5 g surowego produktu (52% teoretycz-
nej wydajności). Osad przekrystalizowano z 60 ml alkoholu na gorąco,
następnie z 40 ml chloroformu, w końcu z mieszaniny chloroformu i ete-
ru (20/80). W ten sposób otrzymano czystą l,3-izopropylo-5-nitro-[hy-
droksymetylo]-heksahydropirymidynę w postaci bezbarwnych igieł
o t. t. 140 —• 140,5°. Substancja rozpuszcza się dobrze na gorąco w alko-
holu, chloroformie, octanie etylu, acetonie, trudno rozpuszcza się na go-
rąco w benzenie, eterze, eterze naftowym.
Analiza — znaleziono: C 54,0%; H-9,0%; N 17,25%.
Dla wzoru C11H23O3N3 obliczono: C 54,0%; H 9,4%; N 17,1%.

Otrzymaną z kondensacji żywicę (5 g) poddawano destylacji z parą
wodną. Otrzymano destylat charakterystycznie pachnący; pozostała w kol-
bie żywica była bezwonna i zachowywała się identycznie jak żywica su-
rowa, wydzielając kryształy produktu IV.

Destylat wyciągano eterem i po wysuszeniu i odparowaniu eteru
otrzymano jasnożółty syrop w ilości mniejszej niż 0,1 g, niesłychanie sil-
nie .i wstrętnie pachnący. Nie udało się zidentyfikować substancji na sku-
tek małej jej ilości.

l

Szczawian l,3-dwu-izopropylo-5-nitro- [hydroksymetylo] -heksa-
-hydro-pirymidyny (II, R = izo-C3H7-)

5 g (0,021 mola) surowej zasady (II, R = izo-C3H7-) rozpuszczono
w 25 ml alkoholu i na gorąco dodano 25 ml 10% roztworu kwasu szcza-
wiowego w alkoholu etylowym. Po ostygnięciu odstawiono na 24 godz.
Wypadł biały, krystaliczny osad szczawianu. Otrzymano 5,7 g surowego
osadu. Po przekrystalizowaniu z alkoholu, następnie z mieszaniny aceto-
nu z wodą (50/50) otrzymano produkt o temp. topn. 139°.
Analiza — znaleziono: N 9,7%.
Dla wzoru C15H27O11N3 obliczono N 9,9%.
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Chlorowodorek l,3-dwu-izopropy!o-5-nitro-5- [hydroksymetylo] -he-
ksa-hydro-pirymidyny (II, R == izo-CaH7-)'

5 g surowej zasady rozpuszczono w 50 ml alkoholu etylowego i pod-
czas chłodzenia lodem wpuszczono gazowy strumień chlorowodoru. Wy-
dzieliły się bezbarwne, kwadratowe kryształy chlorowodorku. Po odsą-
czeniu osad przemyto eterem i przekrystalizowano z alkoholu na gorąco,
następnie z mieszamy chloroformu i eteru (80/20). Czysty chlorowodorek
topi się w temp. 145°.
Analiza — znaleziono: N 14,6%.
Dla wzoru C11H24O3N3CI obliczono: N 14,4%.

Kondensacja 2-hitro-2-[benzoilohydroksymetyIo]-propan-l,3-diolu
(VIII, R' = CGHs—) z. izopropyloaminą i formaldehydem

3,4 g (0,01 mola) substancji (VIII, R' = CoH5-) otrzymanej metodą
podaną niżej (str. 199) zadano 1,1 g (0,02 mola) izopropylo-aminy, a na-
stępnie 3,7 g 40%-formaldehydu (0,05 mola). Po zlaniu razem tych skła-
dników reakcja samorzutnie nie następowała. Masę zagrzano do 60° i od-
stawiono na okres 10 dni. Na dnie naczynia zebrała się gęsta, krystaliczna
masa. Warstwę górną (wodną) zlano, masę przemyto wodą, a następnie
eterem i odsączono wydzielone kryształy. Po przekrystalizowaniu ?, alko-
holu znaleziono, że produkt jest identyczny z produktem otrzymanym
z kondensacji dwu- [hydroksymetylo] -nitro-me tanu, izopropyloaminy.
i formaldehydu, czyli jest l,3-dwuizopropylo-5-nitro-5-[hydroksymety-
lo]-heksahydro-pirymidyną. (II, R = izo-C:iH7-): temp. topn. 139,5°, mie-
szana temp. topn. bez depresji.

Analiza — znaleziono: N 17,7%.
Dla wzoru CuHo.iOaHr, otaliczonono: N 17,1%.

Związek addycyjny trój- [hydroksymetylo] -nitrometanu z pirydyną

5 g trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu zadano 8 ml bezwodnej pi-
rydyny. Ciecz reakcyjna zagrzewała się samorzutnie. Po % godz. dodano
50 ml chloroformu. Wydzieliła się jasnobrązowa ciecz, krzepnąca po %
godz. na krystaliczną masę. Ciecz zlano z nad kryształów, masę krysta-
liczną odsączono, przemyto chloroformem. Otrzymano kryształy zanie-
czyszczone brązową żywicą, rozpuszczono je w 5 ml acetonu, dodano wę-
gla odbarwiającego, po % godz. odsączono i wytrącono dodatkiem 25 ml
chloroformu bezbarwną ciecz, krzepnącą na kryształy. Substancję pono-
wnie rozpuszczono w 10 ml acetonu, dodano 5 ml chloroformu i pozosta-
wiono do krystalizacji. Po 5 dniach kryształy odsączono i suszono w pró-
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żni. Otrzymano w ten sposób 2,lg związku addycyjnego o niewyraźnej
temp. topn. 72° z rozkładem i wydzielaniem się pirydyny.

Oznaczenie zawartości pirydyny próbowano przeprowadzić, oznacza-
jąc ją jako chlorowodorek i jako związek addycyjny z jodkiem metylu.
Metody te nie dały żadnych zadowalających, porównywalnych wyników.
Spalanie substancji dało zawartość azotu 9,4%. Obliczenie wskazało na
zawartość wagową w produkcie: pirydyny 39,3%, trój-[hydroksymety-
lo] -nitrometanu 60,7%, co daje stosunek 2 moli pirydyny do 1 mola trój-
hydroksymetylonitrometanu.
Analiza — znaleziono: N 7,4%,
Dla produktu z 2 moli pirydyny i 1 mola trój -(hydroksymetylo) -nitrometanu
C14H10O5N3 obliczono: N 7,35%.

2-Fynelo-5[hydroksymetylo]-5-nitro-l,3-dioksan (IV)

151 g (1 mol) trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu zadano 151 g (1,5
mola) aldehydu benzoesowego i roztarto na gęstą papkę. Całość umiesz-
czono na łaźni wodnej, po dodaniu 5 kropli stęż. kwasu siarkowego i ogrza-
niu w przeciągu 45 minut kryształy trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu
stopniowo się rozpuszczają, ciecz silnie żółknie. Roztwór w miarę ochła-
dzania zastyga na twardą masę. Wykorzystać należy moment, gdy ciecz
jeszcze całkowicie nie zakrzepła. W tym momencie dodawano 300 ml eteru,
mieszano i pozostawiono do następnego dnia. Wydzielone kryształy prze-
mywano eterem i suszono na powietrzu.

Surowego 2-fenylo-5-[hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dioksanu otrzy-
mano 20,7 g (wydajność 87%).

Osad oczyszczono przez rozpuszczenie w benzenie na gorąco i doda-
nie węgla odbarwiającego. Osad przemyto małą ilością chloroformu. Po
drugiej krystalizacji z alkoholu otrzymano bezbarwne słupy o t. t. 125 —
126°. Substancja jest bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie i eterze, sła-
bo rozpuszczalna na gorąco w chloroformie, dość dobrze na gorąco w ben-
zenie, dobrze rozpuszczalna w acetonie i octanie etylu.
Analiza — znaleziono: C 55,42%; H 5,6%; N 6,0%.
Dla wzoru CHHISOBN obliczono: C 55,3%; H 5,4%; N 5,85%.

2.2-Dwumetylo-5- [hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dioksan (V)

50 g (0,3 mola) trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu umieszczono
w kolbie 0,5 I, dodano 250 ml bezwodnego acetonu (odwodnionego. bez-
wodnym siarczanem miedzi). Po rozpuszczeniu kryształów dodano 35 g
sproszkowanego bezwodnego siarczanu miedzi, kolbę szczelnie zamknięto
i umieszczono na wstrząsarce. Szary osad bezwodnego siarczanu miedzi
wyraźnie zieleniał od wydzielającej się z reakcji wody. Po
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wstrząsania osad siarczanu miedzi odsączono, przesącz odparowano na
łaźni wodnej do sucha. W parownicy pozostała lekko żółta masa surowe-
go 2,2-dwumetylo-5-hydroksymetylo-5-nitro-m-dioksanu w ilości 58 g
(wydajność 91% teorii). Osad surowy roztarto w moździerzu z 70 ml wo-
dy w celu usunięcia nieprzereagowanego trój-[hydroksymetylo]-nitrome-
tanu, ciecz odsączono, osad przemyto zimną wodą. Produkt oczyszczono
przez krystalizację z octanu etylu z dodaniem węgla odbarwiającego,
a następnie przez dodanie chloroformu. Osad przemyto chloroformem. Dal-
sze oczyszczanie wykonano przez krystalizację z alkoholu i wytrącanie go-
rącą wodą. Produkt ma postać zbitych grup igieł o temp. topn. 133 — 134°.
Osad jest dobrze rozpuszczalny w acetonie, dość trudno rozpuszczalny
w wodzie i chloroformie na gorąco.
Analiza — znaleziono: C 44,3%; H 6,5%; N 7,6%.
Dla wzoru CTHISOBN obliczono: C 44,2%; H 6,85%; N 7,4°/o.

2-Etylo- [2'-fenylo] -5- [hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dioksan
7,6 g (0,05 mola) trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu zalano 9 g

(0,075 mola) aldehydu hydrocynamonowego, roztarto, dodano 2 krople stęż.
kwasu siarkowego i ogrzano na łaźni wodnej w przeciągu- 30 minut. W tym
czasie wszystko przeszło do roztworu. Po ochłodzeniu dodano 10 ml
eteru i odstawiono do następnego dnia. Wydzielone kryształy przemyto
eterem. Wydajność 7 g surowego produktu (52,5% teorii).

Produkt oczyszczono przez krystalizację z alkoholu i wody w obec-
ności węgla odbarwiającego, a następnie z eteru i wreszcie z toluenu.
Otrzymano bezbarwne słupki o temp. topn. 137 — 138°.

Substancja jest nierozpuszczalna w wodzie, średnio rozpuszczalna
w eterze, dobrze rozpuszczalna w alkoholu na gorąco, w acetonie na zimno,
w octanie etylu.
Analiza — znaleziono: C 58,5%; H 6,4%; N 5,6%.
Dla wzoru ClisHmOnN obliczono: C 58,6%; H 6,0%; N 5,3%..

Octan 2.2-dwumetylo-5- [hydroksymetylo] -5-nitro-1.3-dioksanu
(VII, R' = CH3)

20 g (0,1 mola) 2.2-dwumetylo-5-[hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dio-
ksanu rozpuszczono na gorąco w 80 g pirydyny. Po rozpuszczeniu ciecz
oziębiono do 15° i w tej temperaturze dodano 31 g (0,3 mola) bezwodnika
octowego. Ciecz reakcyjna rozgrzała się samorzutnie. Po uspokojeniu się
reakcji ciecz ogrzewano dalej na łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną
przez 15 minut, następnie oziębiano do 15° i masę reakcyjną wylewano
do 1,5 kg drobno tłuczonego lodu z wodą. Na dnie naczynia zbierał się
brązowy olej', krzepnący po 4 dniach w długie igły. Z cieczy ponad osa-
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dem przy dalszym staniu wykrystalizowuje następny produkt w postaci
bardzo charakterystycznych nitek, zbitych w kłębek. Osad przemyto wo-
dą. Otrzymano 19 gr surowego octanu 2.2-dwumetylo-5-[hydroksymety-
lo]-5-nitro-1.3-dioksanu; wydajność 81% teorii.

Surowy produkt przekrystalizowano z alkoholu etylowego, a następ-
nie z eteru lub chloroformu. Otrzymano kryształy o temp. topn, 64°.

Produkt jest silnie hygroskopijny. Krystalizacja z rozcieńczonego
alkoholu daje produkt zawierajcy wodę. Osad jest b. dobrze rozpuszczal-
ny w alkoholu, acetonie; dobrze rozpuszczalny na gorąco w benzenie,
octanie etylu, chloroformie, eterze, trudno rozpuszczalny na gorąco
w wodzie.
Analiza — znaleziono: C 46,6%; H 6,5%; N 6,35%.
Dla wzoru CBHISOBN obliczono: 46,4%; H 6,4%; N 6,0%.

Benzoesan 2.2'-dwumetylo-5- [hydroksymetylo] -5-nitro-1.3-dioksanu
(VII, R '= CoH5).

20 g (0,1 mola) 2.2-dwumetylo-5-[hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dio-
ksanu (V) rozpuszczono na gorąco w 45 g chinoliny, po ostudzeniu do 30°
dodano 15 g (0,11 mola) chlorku benzoilu i całość ogrzewano pod chłodni-
cą zwrotną na łaźni wodnej w przeciągu 1 godziny. Następnie ciecz pozo-
stawiono w temp. 0° na przeciąg 3 dni. Ciecz zakrzepła na krystaliczną
masę. Kryształy przemyto eterem. Do przesączu dodano również eter, po-
wodując wytrącenie się biało-żółtego osadu, który dołączono do uprzednio
odsączonego. Razem otrzymano 20,5 g surowego produktu (VII, R '= C0H5)
z wydajnością 70% teoretycznej. Substancję przekrystalizowano z alko-
holu etylowego z dodaniem węgla odbarwiającego. Po drugiej krystali-
zacji z alkoholu, a następnie z benzenu otrzymano kwadratowe bezbarw-
ne płytki o temp. topn. 117 — 118°. Produkt ten jest dobrze rozpuszczal-
ny w chloroformie, słabiej w alkoholu etylowym, benzenie, nierozpusz-
czalny w eterze.
Analiza — znaleziono: C 56,6%; H 6,0%; N 5,0%.
Dla wzoru C14H17O0N obliczono: C 56,9%; H 5,8%; N 4,7%.

Octan 2-fenylo-5- [hydroksymetylo] -5-nitro-1.3-dioksanu
(VI, R' = C6H5)

118 g (0,5 mola) 2-f enylo-5- [hydroksymetylo] -nitro-l,3-dioksanu (IV)
rozpuszczono w 550 g pirydyny na ciepło. Roztwór ochładzano do 5°. Na-
stępnie dodano 102 g (1 mol) bezwodnika octowego i całość lekko pod-
grzewano na łaźni wodnej, aby zapoczątkować dość gwałtowną reakcję.
Po 15 minutach reakcja ustała, roztwór ogrzewano znowu przez 15 mi-
nut w łaźni wodnej. Następnie zawartość kolby ochłodzono do 15° i wy-
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lano do 3 litrów wody. Po kilku minutach na dnie naczynia zebrała się
brązowo zabarwiona gęsta ciecz, zastygająca po kilku dniach na krysta-
liczną masę. Ciecz z góry zlewano, masę dokładnie odsączano na lejku
Buchnera, przemywano trzy razy zimną wodą. Po wysuszeniu otrzymano
brązową masę, którą przekrystalizowano z alkoholu na gorąco. Otrzymuje
się 121 g produktu (wydajność 87% teorii).

Po trzykrotnej krystalizacji z 80% alkoholu otrzymano czysty octan
2-fenylo-5- [hydroksymetyło] -5-nitro-dioksanu w postaci bezbarwnych
igieł, o temp. topn. 86°, dobrze rozpuszczalnych w alkoholu etylowym
i octanie etylu na gorąco, gorzej rozpuszczalnych w chloroformie, słabo
rozpuszczalnych w benzenie.
Analiza — znaleziono: C 55,2%; H 5,75%; N 5,3%.
Dla wzoru CisHisOoN obliczono: C 55,5%; H 5,45%; N 5,0%.

Benzoesan 2-fenylo-5-[hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dioksanu
(VI, R' = CGH5)

118 g (0,5 mola) 2-fenylo-5-[hydroksymetylo]-5-nitro-1.3-dioksanu
(IV) rozpuszczono na gorąco w 240 g chinoliny, roztwór ostudzono do
około 20° i dodano 84 g chlorku benzoilu (0,6 mola). Ciecz reakcyjna lekko
się rozgrzewała. Po uspokojeniu się reakcji ogrzewano ciecz pod chłodni-
cą zwrotną na łaźni wodnej przez 4 godz., a następnie pozostawiano
w temp. pokojowej przez kilka dni. Całość krzepnie na krystaliczną masę.
Kryształy przemyto eterem. Po wysuszeniu osadu na powietrzu otrzyma-
no surowy ester w ilości 88 g. (Wydajność 51% teorii). Osad przekrysta-
lizowano z alkoholu z dodatkiem węgla odbarwiającego. Po dwukrotnej
dodatkowej krystalizacji otrzymano produkt w postaci bezbarwnych pryz-
matów o temp. topn. 116 — 117°. Ester jest dobrze rozpuszczalny w ete-
rze (na zimno), średnio rozpuszczalny na gorąco w alkoholu etylowym,
w chloroformie, nierozpuszczalny w wodzie.
Analizą— znaleziono: C 64,3%; H 4,9%; N 4,1%.
Dla wzoru CąHi7O6N obliczono: C 64,8%; H 6,0%; N 4,1%.

2-Nitro-2- [benzoilo-oksymetylo] -propan-1.3-diol
(VIII, R '= C6H5)

17 g (0,05 mola) estru benzoesowego 2-f enylo-5- [hy droksymetylo]-
-5-nitro-1.3-dioksanu (VI, B,'=CeH5) zalano na parownicy 200 ml alko-
holu etylowego, zagrzano do wrzenia i dodano 50 ml alkoholu etylowego,
nasyconego chlorowodorem.

Substancja rozpuściła się w ciągu ok. 10 min., po czym całość wlano
do 1 1 wody, zobojętniono węglanem sodu i ekstrahowano kilkakrotnie
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benzenem w celu usunięcia odszezepionego w czasie reakcji aldehydu
benzoesowego.,

Warstwą wodną pozostawiono na kilka dni do krystalizacji. Po trzy-
krotnej krystalizacji z wody i benzenu otrzymano produkt (VIII, R/̂ CclHrj)
0 t. topn. 92°.

Substancja słabo rozpuszcza się na gorąco: w wodzie, benzenie, chlo-
roformie, eterze.
Analiza — znaleziono: C 51,6%; H 5,1%; N 5,8%.
Dla wzoru C11H13O0N obliczono C 51,5%; H 5,1%; N 5,5%,

Trój- [acetoksymetylo] -nitrometan
15 g (0,1 mola) trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu rozpuszczono na

zimno w 40 ml pirydyny, dodano 25 g (0,25 mola) bezwodnika octowego,
całość lekko podgrzano na łaźni wodnej. Nastąpiła egzotermiczna reakcja.
Po uspokojeniu się reakcji ciecz ogrzano do wrzenia w przeciągu 15 min.,
następnie po ochłodzeniu wylano do 250 ml wody z lodem. Wydzieliła się
brązowa ciecz, krzepnąca po paru godzinach. Wydajność 20,2 g surowe-
go produktu (72% teoretycznej). Po przekrystalizowaniu z alkoholu, na-
stępnie z mieszaniny chloroformu i octanu etylu (3 : 1) i jeszcze raz z alko-
holu otrzymano produkt czysty w postaci bezbarwnych płytek o temp.
topn. 73 — 74°, rozpuszczalnych dobrze w alkoholu, acetonie, octanie ety-
lu, eterze, słabo rozpuszczalnych w chloroformie, benzenie.
Analiza — znaleziono: N 5,2%.
Dla wzoru CioHar>08N obliczono: N 5,05%. , ... „

2-Fęnylo-5-nitro- [aminometylo]-1.3-dioksan
(XII, R8 = H, R4 = CCH5)

5 g (0,021 mola) l-fenylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-1.3-dioksanu
zadano 50 ml 35% amoniaku i całość zagrzano do 45°, a następnie pozo-
stawiono na przeciąg 7 dni. W miarą stania część osadu substancji wyj-
ściowej rozpuściła się, reszta osadu zgalaretowaciała, a po kilku dniach
galareta zmieniła się w krystaliczny osad. Przemyto amoniakiem
1 wysuszono nad stęż. kwasem siarkowym. Otrzymano 1,1 g osadu
(XII, R3 = H , R4 = C6Hn) (62% teoretycznej wydajności). Produkt prze-
krystalizowano z alkoholu etylowego. Po trzeciej krystalizacji z eteru
otrzymano produkt o temp. topn. 122°. Otrzymany l-fenylo-5-hitro-[ami-
nometylo]-l,3-dioksan jest dobrze rozpuszczalny w acetonie, morfolinie.
pirydynie, kwasie octowym, octanie etylu; dość dobrze rozpuszczalny
w alkoholu metylowym i etylowym; dość dobrze rozpuszczalny na gorą-
co w alkoholu butylowym, trudno rozpuszczalny w eterze na gorąco.
Analiza — znaleziono: C 55,6%; H 6,4%; N 11,5%.
Dla wzoru CuH1 4OiN obliczono: C 55,5%, H 5,9%; N 11,8%. ;
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Roztwór 2-fenylo-5-nitro-5-[aminometylo]-1.3-dioksanu w alkoholu
nasycono gazowym HC1 przy jednoczesnym chłodzeniu wodą z lodem.
W miarę nasycania wypada drobno krystaliczny, biały osad chlorowodor-
ku zasady (XII, R3 = H, R4 = CflH5). Osad przemyto alkoholem etylo-
wym, nasyconym chlorowodorem i wysuszono nad chlorkiem wapnia.
Otrzymano 0,8 g osadu topiącego się z rozkładem w temp. 152 — 153°
w postaci bezbarwnych igieł, słabo rozpuszczalnych w wodzie, dobrze roz-
puszczalnych w alkoholu, acetonie, trudno rozpuszczalnych w chloro-
formie. :

Analiza — znaleziono: N 10,5%/
Dla wzoru CiiHinOiŃaCl "ofcllczotio:' N 10,2%.

2-Fenylo-5-nitro-5- [N-metylo-aminometyło] -1.3-dioksan
] '(XIII," Ri = R3 = H , R 2 = C H ; ! , R4 = C(5H5)

2 g (0,0085 mola) 2-fenylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-1.3-dioksanu
rozpuszczono w 10 ml 33% roztworu metyloaminy. Po 4 dniach na dnie
naczynia zebrał się brązowy olej, krzepnący po 24 godz. Kryształy prze-
myto zimną wodą. Wydajność surowego produktu 1,1 g (52% teorii).
Osad przekrystalizowano 2 razy z alkoholu etylowego, a następnie z ete-
ru. Otrzymano produkt w postaci bezbarwnych igieł o temp, topn. 85 —
86°, rozpuszczalnych w wodzie, alkoholu, acetonie, umiarkowanie w ete-
rze, chloroformie.
Analiza — znaleziono: C 57,2%; H 6,1%; N 11,3%.
Dla wzoru C12H10O4N2 obliczono: C 57,2%; H 6,3%; N 11,1%.

2-fenylo-5-nitro-5-[metyloamino-N-metylo]-1.3-dioksan daje kry-
staliczny chlorowodorek i N-nitrozową pochodną.

.Chlorowodorek 2-fenylo-5-nitro-5- [N-metylo-aminometylo] -1.3-dio-
ksanu przyrządzono z 2,5 g krystalicznej zasady (XIII, Ri = Ra = H,
R 2 = C H S , R4 = C6Hg) przez wymieszanie z 10 ml alkoholu etylowego
nasyconego chlorowodorem i pozostawiono na 24 godz. Osad przemyto
alkoholem. Otrzymano 2,3 g białego osadu chlorowodorku. Chlorowodo-,
rek oczyszczono przez rozpuszczenie w 10 ml uwodnionego acetonu (50/50)
na zimno, następne dodanie 5 ml alkoholu etylowego i pozostawienie do
krystalizacji w temp. —5° na przeciąg kilku dni. Chlorowodorek wykry-
stalizował w postaci długich igieł, topiących się w temp. 184 •— 186°
z rozkładem. Chlorowodorek 2-fenylo-5-nitro-5-[metyloamino-N-niety-
lo]-l,3-dioksanu jest bardzo słabo rozpuszczalny w alkoholu, w wodzie,
umiarkowanie rozpuszczalny w acetonie,, bardzo dobrze rozpuszczalny
w mieszaninie aceton -f woda (50/50).
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Rozkłada się przez ogrzanie do 50° z odszczepienim benzaldehydu.
Analiza •— znaleziono: N 10,1%.
Dla wzoru C13H17O4N2CI obliczono: N 9,7%.

2-Fenylo-5-nitro-5- [N-dwumetylo-amino-metylo] -1,3-dioksan
(XIII, Ri = R2 = CH3, R3 = H, R4 = CeHg)

1,8 g (0,0075 mola) 2-fenylo-5-nitro-[hydroksymetylo]-l,3-dioksanu
zadano 20 ml 25% roztworu dwumetyloaminy i pozostawiono w tempe-
raturze pokojowej na kilka dni. Po 2 dniach większa część zgalaretowa-
ciała. Po dalszych 12 godz. galareta zaczęła zmieniać się w masę krystal-
iczną. Kryształy przemy to zimną wodą. Otrzymano 1,1 g surowego osa-
du (55% wydajności teoretycznej). Po 3-krotnej krystalizacji z alkoholu
otrzymano bezbarwne igły o temp. topn. 84 — 85°. Produkt jest b. do-
brze rozpuszczalny w acetonie, dość trudno —• w alkoholu na gorąco,
umiarkowanie — w octanie etylu lub • toluenie. Po 12-godzinnym wysta-
wieniu na światło dzienne brązowieje.
Analiza — znaleziono: N 10,4%.
Dla wzoru C18H18O4N2 obliczono: N 10,7%.

2-Fenylo-5-nitro-5- [N-nitrozo-N-metylo-amino-metylo] -1,3-dioksan
1 g chlorowodorku 2-ienylo-5-nitro-5-[metyloamino-N-metylo]-l,3-

-dioksanu rozpuszczono w 32 ml 60% alkoholu etylowego. Roztwór po
rozpuszczeniu oziębiono do 5°, dodano 2 krople stężonego HC1 oraz 0,7 g
azotynu sodowego w 2 ml wody. Po zmieszaniu wypada po 10 min biały
kłaczkowaty osad. Osad przemyto 2 razy 50%. alkoholem, silnie odciśnię-
to i od razu przemyto eterem. Osad przekrystalizowano z mieszaniny alko-
holu z eterem (70/30). Produkt 2-fenylo-5-nitro-5-[N-nitrozo-metyloami-
no-N-metylo]-l,3-dioksanu ma temp. topn. 140°. Jest dość1 trudno roz-
puszczalny w alkoholu na gorąco, nierozpuszczalny w eterze, w wodzie.
Analiza — znaleziono C 52,0%; H 5,5%; N 14,8%.
Dla wzoru C12H115O5N8 obliczono: C 51,3%; H 5,3%; N 14,95%.

2,2-dwumetylo-5-nitro-5- [aminometylo] -1,3-dioksan
(XII, R3 = R4 = CH3)

5 g (0,026 mola) 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-l,3-dio-
ksanu rozpuszczono w 30 ml amoniaku i pozostawiono na okres 4 dni
w temp. pokojowej. Wykrystalizował jasnożółty, kłaczkowaty osad sub-
stancji (XII, R3 = R4 = CH3). Osad przemyto 35% amoniakiem i wysu-
szono nad chlorkiem wapnia. Otrzymano w ten sposób 2,0 g surowego
bezpostaciowego osadu (40% teoretycznej wydajności). Po oczyszczeniu
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przez krystalizację z mieszaniny alkoholu etylowego z eterem (50/50)
otrzymano drobnokrystaliczny prawie bezbarwny osad. Po 3-krotnej kry-
stalizacji produkt topi się w temp. 160 — 161°. Substancja jest b. dobrze
rozpuszczalna w wodzie, alkoholu, acetonie, octanie etylu, średnio roz-
puszczalna w benzenie, eterze, chloroformie.
Analiza — znaleziono: N 14,9%.
Dla wzoru C7H14O4N2 obliczono: N 14,7%.

Chlorowodorek 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[aminometylo]-l,3-dioksa-
nu otrzymano przez nasycenie gazowym chlorowodorem roztworu wolnej
zasady (0,5 g) w chloroformie w temp. poniżej 10°. Po nasyceniu pozosta-
wiono ciecz w parownicy na powietrzu do odparowania chloroformu. Po-
została na dnie zbita krystaliczna masa chlorowodorku. Osad przekrysta-
lizowano z mieszaniny chloroformu i eteru (50/50). Po dwukrotnej kry-
stalizacji otrzymano chlorowodorek (XII, R3 = R4 = CH3) w postaci bez-
barwnego, b. drobno krystalicznego osadu o t. t. 172°. Osad rozpuszcza
się b. łatwo w wodzie, acetonie, octanie etylu, dobrze: w benzenie, • chlo-
roformie, źle: w eterze.

Przy ogrzaniu do 50° następuje rozpad pierścienia dioksanowego.

Analiza — znaleziono: N 12,7%.
Dla wzoru C7H15O4N2CI obliczono: N 12,35%.

2,2-dwumetylo-5-nitro-5- [N-metylo-amino-metylo] -1,3-dioksan
(XIII, Ri = H, R2 = Rs = Ri = CH3)

2 g (0,0103 mola) 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-l,3-
-dioksanu rozpuszczono w 10 ml 25% wodnego roztworu metyloaminy.
Po 2 dniach całość pozostawiono do odparowania się na powietrzu do ca
4 ml. W temp. 5° ciecz zastyga na masę krystaliczną, którą przemyto
eterem. Otrzymano 1,8 g surowego produktu, który oczyszczono przez
rozpuszczenie w toluenie na gorąco z dodaniem węgla odbarwiającego,
sączenie, dodanie eteru i pozostawienie do krystalizacji na noc. Otrzyma-
no produkt w postaci bezbarwnych igieł w ilości 1,1 g (48% teoretycznej
wydajności). Po dodatkowej krystalizacji z alkoholu, a następnie z ben-
,zenu otrzymano produkt o temp. topn. 153°. Jest on bardzo dobrze rozpusz-
czalny w wodzie, alkoholu, umiarkowanie rozpuszczalny na gorąco w to-
luenie, benzenie, nierozpuszczalny w eterze.

Analiza — znaleziono: N 13,5%.
Dla wzoru C8H17O4N2 obliczono: N 13,65%.

Substancja daje chlorowodorek i pochodną N-nitrozową.
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2,2-dwumetylo-5-iutrp-5- [N-nitrozo-N-metylo-aminometylo] -
-1,3-dioksan

0,2 g 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[N-metyloaminometylo]-1,3-dioksanu
rozpuszczono w 8 ml 63% alkoholu na gorąco, po oziębieniu dodano 1 kro-
plę stęż. kwasu solnego i roztwór 0,15 g azotynu sodu w 0,2 ml wody. Po
kilku minutach wypadł biały, kłaczkowaty osad nitrozo-związku. Osad
przemyło 10 ml eteru, wysuszono na powietrzu. Po przekrystalizowaniu
z alkoholu otrzymano temp. topn. 111 — 113°. Substancja jest trudno
rozpuszczalna w alkoholu na gorąco, nierozpuszczalna w eterze, wodzie.
Analiza •— znaleziono: C 40,9%; H 6,5%.
Dla wzoru CSHIBOBNS obliczono: C 41,2%; H 6,45%,

2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[N-dwumetylo-aminometyló] -1,3-dioksan
(XIII, Ri ssą B.2 = R:s = R4 = CHH)

2 g (0,0105 mola) 2,2-dwumetylo~5-nitro-5-[hydroksymetylo]~l,3-dio-
ksanu zadanu 10 ml 25°/0 roztworu dwumetyloaminy i pozostawiono
w temperaturze pokojowej. Część kryształów 2,2-hydroksymetylo-l,3-dio-
ksanu rozpuściła się, pozostałe kryształy początkowo pokryły się galare-
towatym nalotem. Po kilku dniach stania na dnie kolby osiadły kryształy
pochodnej N-dwumetyloaminowej. Produkt odsączono, przemyto wodą.
Wydajność — 1 g (43% teorii).

Po trzykrotnym przekrystalizowaniu' z alkoholu etylowego otrzyma-
no bezbarwne igły o temp. topn. 87 — 88°. Produkt jest dość dobrze roz-
puszczalny w alkoholu na gorąco, w wodzie, b. dobrze rozpuszczalny
w acetonie, umiarkowanie rozpuszczalny w octanie etylu. Osad pozosta-
wiony w świetle dziennym żółknie po kilku dniach.
Analiza — znaleziono C 49,3%; H 8,0%; N 13,0%.
Dla wzoru CoHisO-iNa obliczono C 49,6%; H 8,2%; N 12,85%.

2,2-dwumetylo-5-nitro-5- [N-f enyloaminometylo] -1,3-dioksan
(XIII, Ri = H , R2 =CoHB ł R3 = R4 == CH3)

10 g (0,0525 mola) 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-l,3-
-dioksanu zmieszano z 4,9 g (0,033 mola) aniliny. Dodano 1 g katalizatora
(40%roztwór wodorotlenku metylo-trójetanolo-ampniowego) i ogrzewano
na łaźni wodnej przy powolnym mieszaniu. Ciecz reakcyjna klaruje się,
a następnie gwałtownie tężeje. Po oziębieniu twardą masę oczyszczono
przez rozpuszczenie na gorąco w alkoholu etylowym z dodaniem węgla
odbarwiającego. Wykrystalizowały igły w ilości 6,6 g (wydajność 47%
teorii). Po krystalizacji z benzenu, a następnie z mieszaniny chloroformu
i alkoholu (1 : 1) otrzymano produkt czysty o temp. topn. 130 — 131°. Ma
on postać kanarkowo-żółtych igieł, dobrze rozpuszczalnych w chlorofor-
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mie na zimno, w benzenie na gorąco, źle rozpuszczalnych w alkoholu na
gorąco.
Analiza — znaleziono: C 59,0%; H 7,1%; N 10,8%.
Dla wzoru C18H18O4N2 obliczono: C 58,7%; H 6,8%; N 10,5%.

N-Nitrozową pochodną otrzymano z 1,2 g 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-
-[N-fenyloaminometylo]-l,3-dioksanu przez rozpuszczenie w 15 ml alko-
holu etylowego, dodanie 1 kropli stęż. kwasu solnego i 0,3 gr azotynu so-
du w uwodnionym alkoholu (1 : 1). Wytrącił się biały osad 2,2-dwumetylo-
-5-nitro-5-[N-nitrozo-N-fenylo-aminometylo]-l,3-dioksanu. Po przekry-
stalizowaniu z alkoholu, następnie z chloroformu, temp. topn. 123 — 124°.
Analiza — znaleziono: N 14,7%.
Dla wzoru Ci3Hi7OcN3 obliczono: N 14,25%.

2-fenylo-5-nitro-5- [4'-karboksyfenylo-l'-aminometylo] -1,3-dioksan .
(XIII, Ri = R3 = H, R2 = p-C8H4COOH, R4 = C0H5)

20 g (0,083 mola) 2-fenylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-l,3-dioksanu
zawieszono w 150 ml wody, dodano 3,3 g wodorotlenku sodu (0,083 mola)
i do całości po zagrzaniu na łaźni wodnej do 80° dodano 11,5 g (0,08 mola)
kwasu p-aminobenzoesowego. Po 1 godz. ogrzewania ciecz stała się kla-
rowna. Dodano węgla aktywnego i przesączono na gorąco. Do przesączu
dodano 1 litr zimnej wody i przy silnym mieszaniu wlano cienkim stru-
mieniem 30% roztwór kwasu octowego, aż do 'kwaśnej reakcji na lakmus.
Wytrącił się biało-żółty osad. Otrzymano 26,5 g bezpostaciowej substancji
(88% wydajności teoretycznej). Osad przekrystalizowano z octanu etylu.
Po 3-krotnej krystalizacji otrzymano produkt o temp. topn. niejasno za-
znaczonej, z rozkładem. Początek topnienia — 202°.

Substancja jest dobrze rozpuszczalna na gorąco: w pirydynie, octanie
etylu, kwasie octowym, dość trudno — w alkoholu etylowym na gorąco.
Próba krystalizacji z pirydyny i kwasu octowego dawała zawsze żywicę.
Analiza — znaleziono: N 8,0%.
Dla wzoru C18H18O0N2 obliczono: N 7,8%.

2-fenylo-5-n}tro-5-[4'-karboksy£enylo-N-acetylo-l'-aminometylo]-
-1,3-dioksan

(XIII, Rx = CH3CO, R2 = p-CoEUCOOH, R3 = H, R4 = C0HB)

2 g (0,0056 mola) 2-fenylo-5-nitro-5-[4'-karboksyfenylo-l'-aminome-
tylo]-l,3-dioksanu rozpuszczono w 10 ml pirydyny, dodano 2 g bezwodni-

. ka octowego i ogrzewano na łaźni wodnej przez 15 minut. Następnie ciecz
ochłodzono (ok. 10°) i wlewano do 100 ml wody. Po kilku dniach na dnie
zebrała się brązowa masa,którą odsączono, rozgnieciono w moździerzu na
proszek, przemyło wodą, suszono na powietrzu. Otrzymano 1,6 g surowe-
go produktu. Krystalizowano produkt z chloroformu, albo z alkoholu na
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gorąco. Produkt ma postać jasnożółtego proszku o temp. topn. 195°. Sub-
stancja jest dobrze rozpuszczalna w octanie etylu, pirydynie, kwasie octo-
wym, trudno — w alkoholu etylowym, w chloroformie.
Analiza — znaleziono: N 7,1%.
Dla wzoru C20H20O7N2 obliczono: N 7,0%.

Chlorowodorek 3- [4'-karboksyfenylo-l'-amino] -2-nitro-2- [hydroksy-
-metylo] -propanolu

(XIV, Ri = H, R2 = p-C6H4COOH)
3,5 g (0,01 mola) 2-fenylo-5-nitro-5-[4'karboksyfenylo-l'-amino-me-

tylo]-l,3-dioksanu zadano 30 ml wody i 10 ml alkoholu etylowego nasy-
conego chlorowodorem. Całość ogrzewano pod chłodnicą zwrotną.w prze-
cfągu 4 godzin, a następnie odparowano na łaźni wodnej do objętości ok.
10 ml. Ciecz silnie czerwieniała i wytrącał się osad szarożółty (A). Roz-
twór przesączono na gorąco i pozostawiono do krystalizacji. Po kilku
dniach wytrącił się brudno-ceglasty osad chlorowodorku produktu re-
akcji. Osad oczyszczono przez; rozpuszczenie w acetonie i stopniowe do-
dawanie wody. Małe ilości wody dodane do roztworu acetonowego strą-
cały najpierw brązowe żywice. Dalsze dodawanie wody strącało produkt
czyściejszy. Po 3-krotnym powtórzeniu tej czynności otrzymano produkt
o temp. topn. 181 — 182° w ilości 0,3 g (11% wydajności teoretycznej).

Chlorowodorek 3- [4'-karboksyfenylo-l'-amino] -2-nitro-2-[hydroksy-
-metylo] -propanolu ma postać żółtego proszku dobrze rozpuszczalnego
w alkoholu lub w acetonie na gorąco, w octanie etylu, nie rozpuszczalne-
go w chloroformie.
Analiza — znaleziono: N 9,3%.
Dla wzoru CIIHIBOGNSCI obliczono: N 9,1%.

W celu otrzymania wolnej zasady 3-[4'-karboksyfenylo-l'-amino]-
-2-nitro-2-[hydroksymetylo] -propanolu osad chlorowodorku (0,3 g) roz-
puszczono na gorąco w 10 ml alkoholu etylowego, dodano 1 ml 10% roz-
tworu węglanu sodu i odparowano na łaźni wodnej do objętości 1 rai. Po-
zostałość zadano 5 ml octanu etylu i pozostawiono na przeciąg 24 godz.
w temp.—10°. Powstałą niewielką ilość osadu odsączono, przesącz odpa-
rowano do sucha. Pozostałość (0,15g) stanowiła wolną zasadę barwy żółto-
pomarańczowej. Surowy produkt przekrystalizowano z wody, następnie
z mieszaniny octanu etylu i chloroformu (1 : 1). Czysty 3-[4J-karboksyfe-
aylo-l'-arnino]-2-nitro-2-[hydroksymetylo]-ipropanor topi się w temp. 175
do 176°. Jest dobrze rozpuszczalny w acetonie, octanie etylu, pirydynie,
na gorąco w alkoholu 50%, trudno rozpuszczalny w wodzie na gorąco.
Analiza — znaleziono: N 10,6%.
Dla wzoru C11H14OBN2 obliczono: N 10,4%. ' ' J
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Osad szarożółty (A) (2,8 g) otrzymany po odsączeniu od roztworu
chlorowodorku (XIV) jest chlorowodorkiem 2-fenylo-5-nitro-5-[4'-karbo-
ksyfenylo-r~aminomety]o]~l,3-dioksanu • .

v

(XIII, Ri = R3 = H, R2 = p-Cfl, H4COOH, R4 = C0H5).

Jest on łatwo rozpuszczalny na gorąco w alkoholu etylowym, octanie
etylu, nierozpuszczalny w acetonie. Przekrystalizowano go przez rozpusz-
czenie w alkoholu etylowym i stopniowe dodanie wody. Po dolaniu 5%
wody strącają się brązowe żywice. Po odsączeniu dodano jeszcze 5% wo-
dy, otrzymany brudny osad odsączono. Do przesączu dodano na gorąco
jeszcze dalsze 5% wody i pozostawiono do krystalizacji na przeciąg 24
godz. Otrzymano 1,6 g substancji. Dalsza krystalizacja frakcjonowana
z mieszaniny alkoholu etylowego i acetonu (50 : 50) z dodaniem 10% wo-
dy daje produkt barwy jasnożółtej i temp. topn. 222°.

Analiza — znaleziono: N 7,35%.
Dla wzoru CisHioOeNaCl obliczono: N 7,1%.

2,2-dwumetylo-5-nitro-5- [4'karboksyf enylo-l'-aminometylo] -
-1,3-dioksan

(XIII, Ri = H, R2 = p-C6H4COOH, Rą==R4=CH8)

10 g (0,052 mola) 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-[hydroksymetylo]-l,3-dio-
ksanu zawieszono w roztworze 2,1 g (0,052 mola) wodorotlenku sodo-
wego w 20 ml wody, całość zagrzano do temp. 80° i dosypano 7,2 g (0,052
mola) kwasu p-aminobenzoesowego. Mieszaninę reakcyjną ogrzewano na
łaźni wodnej. Po 30 min. otrzymano klarowny roztwór. Po ogrzaniu przez
dalsze 15 min. dodano 70 ml zimnej wody. Nadal klarowny roztwór
przy silnym mieszaniu zadano po kropli 30% kwasem octowym aż
do kwaśnej reakcji (na lakmus). Wytrącił się jasnożółty serowaty osad.
Po przemyciu 10% kwasem octowym, następnie wodą otrzymano 14,6 g
surowego produktu (91% teoretycznej wydajności). Osad przekrystalizo-
wano z octanu etylu. Ma on postać drobnych kwadratowych płytek. Po
2-krotnej krystalizacji z octanu etylu otrzymano produkt o temp. topn.
207° (z rozkładem). Produkt jest dobrze rozpuszczalny w octanie etylu,
pirydynie, kwasie octowym na gorąco, bardzo słabo rozpuszczalny w alko-
holu na gorąco. Rozpuszcza się na zimno w roztworze wodorotlenku so-
du i potasu, w roztworze węglanu sodu i kwaśnego węglanu sodu. Nie
daje pochodnej N-nitrozowej z kwasem azotawym.

Analiza — znaleziono: N 9,2%.
Dla wzoru C14H18O6N2 obliczono; N 9,0%.
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S t r e s z c z e n i e

Praca miała, na celu wyjaśnienie, jakie produkty tworzą się przez
współdziałanie nitrometanu z formaldehydem i amoniakiem lub amina-
mi pierwszorzędowymi.

Bezpośrednia reakcja tych suhstratów prowadzi do utworzenia
produktów bezpostaciowych — żywicowatych lub stałych, o dużej
cząsteczce, mających charakter zasadowy. Produkty takie tworzą się ró-
wnież, jeżeli nitrometan zastąpić trój-[hydroksymetylo]-nitrometanem
lub dwu- [hydroksymetylo] -nitrometanem.

Jedynie stosując aminy o charakterze zasadowym słabszym, jak ben-
zyloamina lub izopropyloamina, albo. cykloheksyloamina można otrzymać
produkty bardziej zdefiniowane, które zostały wyodrębnione jako kry-
staliczne chlorowodorki. Są to związki o budowie heksahydropirymidy-
nowej.

Z trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu otrzymano również monoestry:
kwasu octowego i benzoesowego w drodze następujących przemian:

Z trój-[hydroksymetylo]-nitrometanu —> acetal (z benzaldehydem)
lub ketal (z acetonem) —> ester kw. octowego lub benzoesowego —> roz-
puszczenie acetalu i ketalu z wydzieleniem monoestru. Monoestry ulegają
reakcji z formaldehydem i aminami z utworzeniem tych samych połączeń
heksahydropirymidynowych. Jednocześnie ulega hydrolizie grupa estrowa.

Podstawienie grupy alkoholowej w acetalach i ketalach grupą ami-
nową doprowadziło do utworzenia szeregu nowych aminoacetali i' ami-
noketali.

Na podstawie zdolności tworzenia acetali z trój- i dwu-[hydroksy-
metylo]-nitrometanu wyrażono pogląd, że jedna z grup hydroksymety-
lowych jest połączona z grupą nitrową wiązaniem wodorowym.

Otrzymano 4. I. 1951-
Warszawa, Politechnika
Zakład Technologii Organicznej
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REACTIONS OF NITROPAKAFFINS IV 1- 2> fi)
THE REACTION OF NITROMETHANE WITH FORMALDEHYDE

AND AMINES
by S. MALINOWSKI and T. URBAKSKI

The previous, papers on reactions of nitroparaffins dealt with: the
reaction of 1-nitropropane with formaldehyde and ammonia1), the re-
action of 2-nitropropane with formaldehyde and ammonia2) and the re-
action of primary nitroparaffins with acetic anhydride3).

The reactions betwe^n nitromethane, formaldehyde and ammonia,
described in the present paper produced only polymeric resins or amorp-
hous powder — all of them of basie character. The same result was obtained
when nitromethane was replaced by tri- [hydroxymethyl] -ór di-[hydro-
xymethyl]-nitromethane. Also if ammonia was replaced by methylamine
only resinous products resulted. By the action of 2 mols of benzylamine
and 1 or 2 mols of formaldehyde upon di-[hydroxymethyl]-nitrometha-
ne, the hexahydropyrimidine derivatives (I) or (II) were prepared.

When iso-propylamine or cyclohexylamine was used — hexabydro-
pyrimidine derivatives of the type (II) were obtained. The free hydroxyl
group in the compounds (II) can be esterified, producing (III).

Further, monoesters of tri- [hydroxymethyl] -nitromethane were ob-
tained (VIII). This was followed by an attempt of preparing oxazine and
hexahydropyrimidine derivatives. The preparation of monoesters was
achieved along the route as follows:

Tri- [hydroxymethyl] -nitromethane was transformed into acetals (IV)
and ketals (V) by the action of benzaldehyde with sulfuric acid and
acetone with anhydrous cupric sulfate respectively. The free hydroxy-
-group in acetals and ketals was esterifield (products VI and VII respeeti-
vely). This was followed by a careful hydrolysis and formation of the
monoesters (VIII).

The reactivity of monoesters (VIII) with formaldehyde and ammonia
is much weaker than that of di-[hydroxymethyl]-nitromethane. The re-
action began on heating up to ca 60°. Simultaneously hydrolysis' of the
ester oceured and hexahydropyrimidine derivatives (II) were finally
obtained.

Some unexpected properties of acetals and ketals have also been no-
ticed. Thus, the free hydroxymethyl group cannot be methylated by di-
methyl sulfate and cannot be oxydised with potassium permanganate
in alkaline medium or with hydrogen peroxide. Also it was observed that
di-[hydroxymethyl]-nitromethane does not form acetals and ketals.

These experimental facts could be explained by the existance
of hydrogen bonds (IX) and (X). Thus, acetals and ketals would
possess the structure (XI), which does not contain free hydroxyl-group.
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Only when esterified by acyl chlorides or acid anhydrides in pyridine
the hydroxyl-group was probably liberated and subseqently esterified.

Further experiments proved that hydroxyl-group in acetals (IV) and
ketals (V) can be replaced by amino-group, when heated with amines.
In the case of aromatic amines the presence of sodium hydroxide was ne-
cessary to promote the reaction. The reactions resulted in formation of
amino-acetals and amino-ketals (XII) and (XIII) respectively.

A number of such amino-acetals and amino-ketals were prepared to
examine their pharmacological action. This was-done as a consequence of
the discovery by B o e k e 1 h ei d e8) of the muscular paralysis by acetals
and ketals of glycerol.

The hydrochlorides of amino-acetals and ketals were subjected to the
cleavage with formation of amino-methyl-di- [hydroxymethyl] -nitrome-
thane derivatives of the type (XIV). ^

Further, it has been found that tri- [hydroxymethyl] -nitromethane
and di-[hydroxymethyl]-nitromethane can form additive compounds
with hexamethylenetetramine of variable composition.

Tri-[hydroxymethyl]-nitromethane forms also an additive compound
with pyridine in the molar ratio 1:2.

The following are products obtained and described in this paper.

Hexahydropyrimidine derivatives (I)
5-nitro-l,3-dibenzyl-hexahydropyrimidine m. p. 57°

Hexahydropyrimidine derivatives (II)
5-nitro-5- [hydroxymetyl] -1,3-di-isopropyl-hexahydropyrimidine

m, p. 140°
dichloride m. p. 145°
dioxalate m. p. 139°

5-nitro-5- [hydroxymethyl] -1,3-dibenzyl-hexahydropyrimidine
m. p. 124°

dichloride m. p. 159°
dioxalate m. p. 162°

5-nitro-5-[hydroxymethyl]-l,3-di-cyclohexyl-hexahydropyrimidine
m. p. 164°

m-dioxane derivatives (IV and V)

(IV) 2-phenyl-5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l,3-dioxane
m. p. 125 — 126°

2-phenyl-5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l,3-dioxane acetate
m. p. 86°
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2-phenyl-5-[hydroxymethyl]-5-nitro-l,3-dioxane benzoate
m. p. 116 — 117°

(V) 2,2-dimethyl-5-[hydroxymethyl]-5-nitro-l,3-dioxane benzoate
m. p. 133 — 134°

2,2-dimethyl-5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l,3-dioxane acetate
m. p, 64°

2,2-dimethyl-5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l,3-dioxane benzoate
m. p. 117 — 118°

2-Ethyl- [2'-phenyl] -5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l ,3-dioxane
m. p. 137 — 138°

Aminomethyl,-m-dioxane derivatives (XII and XIII)

(XII) 2-phenyl-5-[aminomethyl]-5-nitro-l,3-dioxane
m. p. 121 — 122°

hydrochloride m. p. 152 — 153°
2-ethyl- [2'-phenyl] -5- [hydroxymethyl] -5-nitro-l,3-dioxane

m. p. 85 — 86°
hydrochloride m. p. 184—186°

2-phenyl-5- [N-nitrozo-N-aminomethyl] -5-nitro-l ,3-dioxane
m. p. 140°

2-phenyl-5- [N-dimethyl-aminomethyl] -5-nitro-l, 3-dioxane
m. p. 84 — 85°

2-phenyl-5-[4'-carboxyphenyl-l'-aminomethyl] -5-nitro-l, 3-
dioxane m. p. 202°

hydrochloride m. p. 221°
N-acetyl-derivative m. p. 195°

2,2-dimethyl-5- [aminomethyl] -5-nitro-l,3-dioxane
m. p. 160 — 165°

hydrochloride m. p. 172°
2,2-dimethyl-5-[N-methyl-aminomethyl] -5-nitro-l, 3-dio-

xane m. p. 153°
hydrochloride decomp. ca 50°

2,2-dimethyl-5- [N-methyl-aminomethyl] -5-nitro-l,3-dio-
xane m. p. 111 — 113°

2,2-idimethyl-5-[N-dimethyl-aminomethyl]-5-nitro-l,3-dio-
xane m. p. 87 — 88°

2,2-dimethyl-5-[N-phenyl-aminomethyl] -5-nitro-l ,3-dio-
xanę m. p. 130—-131"
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2.2-dimethyl-5- [N-nitrozo-N-phenyl-aminomethyl] -l,3-dioxane
m. p. 123 — 124°

2.2-dimethyl-5-[4'-carboxyphenyl-l'-aminomethyl]-5-nitro-
-l,3-dioxane m. p. 207°

Monoesters (VIII)

2-mtro-2-[benzoil-oxyrnethyl]-propandiol-l,3 m. p. 72°
(XIV) 3- [4'carboxyphenyl-l'-amino] -2-nitro-2- [hydroxymethyl] ~

-propanol m. p. 175 — 176°
hydrochloride m. p. 181 — 182°

Department of Organie Technology
Institute of Technology

Warsaw
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