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O PENTA- I HEKSAAZOTANIE SORBITU

Tadeusz URBAftSKI i Stanisława KWIATKOWSKA

Stwierdzono, że sorbit pod wpływem bezwodnej mieszaniny kwasu azo-
towego i siarkowego w -10° daje mieszaninę, łieksa- i pentaazotanu
sorbitu. W temperaturze +5° tworzy sią tylko heksaazotan sorbitu.

W literaturze spotykamy dwie wzmianki o nitrowaniu sorbitu: B er-
g e i m otrzymał1) heksaazotan sorbitu o temp. topn. 54°, A. T e t t a m a n -
zi i N. A r n a l d i otrzymali2) ten produkt nitrując sorbit w tempera-
turze poniżej zera. Znaleźli oni temp. topn. 55,5°.

Tymczasem w znanej książce o materiałach wybuchowych D a v i s 3 )
podaje, że heksaazotan sorbitu istnieje w postaci lepkiej cieczy i „nigdy
nie był otrzymany w krystalicznej postaci".

Nasuwa się przypuszczenie, że produkt, o którym mówi D a v i s jest
mieszaniną azotanów o różnej liczbie grup nitrowych": np\ heksa- i penta-
azotanu.

Celem pracy niniejszej było stwierdzenie słuszności tego przypusz-
czenia. Istotnie udało się wyjaśnić, że nitrowanie sorbitu może w pewnych
warunkach dać mieszaninę heksa- i pentaazotanu (ten ostatni nie jest opi-
sany w literaturze).

Nitrowanie prowadzono w ten sposób, że sorbit rozpuszczano w kwa-
sie azotowym w temperaturze nieco poniżej 0°, następnie roztwór ten
wlewano do kwasu siarkowego lub 20% oleum w rozmaitych tempera-
turach. Okazało się, że temperatura w tym drugim etapie reakcji decy-
duje o stopniu nitrowania sorbitu. Temperatura niska (ok. -10°) sprzyja
powstawaniu pentaazotanu. Temperatura wyższa (np. +3 do 5°) daje
prawie że czysty heksaazotan i tylko niewielkie ilości niżej nitrowanej,
oleistej substancji (ok. 10% całej ilości produktu); którą można usunąć
przez krystalizację z alkoholu i wody.

Heksaazotan sorbitu ulega częściowemu denitrowaniu pod wpływem
ogrzewania z alkoholowym roztworem pirydyny. Tworzy się przy tym
oleisty produkt. Zachowanie się heksaazotanu sorbitu jest więc w tych
warunkach identyczne do znanego zachowania się heksaazotanu man-
nitu*).
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Nitrowanie sorbitu w temperaturze +5° w obecności oleum
15 g sorbitu (czysty produkt techniczny otrzymywany przez reduk-.

cję d-glikozy) rozpuszczono w 75 g kwasu azotowego (d = 1,52) w tempe-
raturze -2 do 0°. Roztwór wkraplano do 150 g 20% oleum w tempera-
turze 0 do +3° w ciągu lł/a godz.

Wytrącił się drobnokrystaliczny produkt reakcji, który odsączono,
przemyto dużą ilością zimnej wody. Wydajność 29,7 g (80°/o teorii w obli-
czeniu na heksaazotan). Temp. topn. surowego produktu 38—45°.

Produkt poddano krystalizacji frakcjonowanej przez rozpuszczenie
w alkoholu i wytrącanie frakcji wodą. Tą drogą wyodrębniono 8 g czy-
stego heksaazotanu sorbitu o temp. topn. 54,5—55°.
Analiza: znaleziono 18,3% N; (nitrometrem),
dla wzoru CoIIsOiaNo obliczono 18,6°/o N.

Z frakcji najłatwiej rozpuszczalnej w uwodnionym alkoholu (mocy
50%) wytrącono 2 g oleistego pentaazotanu sorbitu przez dodanie wody
do stężenia ok. 35% alkoholu.

Olej rozpuszczono w eterze, wysuszono nad bezwodnym siarczanem
sodu, przesączono, eter odparowano.
Analiza: znaleziono 16,9"/<> N (nitrometrem),
dla wzoru CeHoOioNs obliczono 17,2% N..

Substancja rozpuszcza się w alkoholu, eterze, acetonie.
Jeżeli heksaazotan sorbitu gotować z alkoholowym roztworem piry-

dyny, to wydziela się dwutlenek azotu. Przez wylanie do wody wytrąca
się oleisty produkt denitracji. Nie był on bliżej badany.

Nitrowanie sorbitu w temperaturze -10° w obecności stężonego kwasu
siarkowego

Nitrowanie w niskiej temperaturze daje głównie pentaazotan.
5 g sorbitu rozpuszczono w 25 g kwasu azotowego w temp. -2°.

Otrzymany roztwór wkroplono do 50 g stęż. kwasu siarkowego, utrzy-
mując temperaturę pd -10 do -70°. Wkraplanie trwało l 1 ^ godz. Wy-
trącił się kłaczkowaty, lepki osad. Całość przelano do lodu. Wytrąciła się
lepka, żywicowała masa, którą odmyto od kwasu dużą ilością wody. Wy-
dajność — 7,5 g (czyli 60% w obliczeniu na heksaazotan).

Frakcjonowana krystalizacja roztworu alkoholowego produktu przez
dodanie wody do stężenia alkoholu 50% dała produkt krystaliczny (za-
nieczyszczony heksaazotan). Dalsze dodanie wody (do stężenia 35% alko-
holu) powodowało wytrącenie się produktu oleistego, identycznego z po-
przednio opisanym pentaazotanem.
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S t r e s z c z e n i e
Wyjaśniono, że nitrowanie sorbitu bezwodnym kwasem azotowym

i siarkowym (lub oleum) daje w niskiej temperaturze (-10°) mieszaninę
heksa- i pentaazotanu sorbitu.

Czysty heksaazotan sorbitu otrzymuje się działaniem tych samych
kwasów, lecz w temperaturze wyższej (ok. +'5°).

Heksaazotan sorbitu ulega denitrowaniu przez ogrzewanie z alkoho-
lowym roztworem pirydyny.
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ON PENTA- AND HEXANITRATES OF SORBITOL
by

T. URBAŃSKI and S. KWIATKOWSKA

It has been found that sorbitol can be nitrated either to hexanitrate
or to a mixture of ląexa- and pentanitrate. The latter was obtained,
when a solution of sorbitol in nitric acid was mixed with.conc. sulphuric
acid or 20% oleum at a temperaturę of ca —10°C.

The hexanitrate can be separated from the pentanitrate by fractional
crystallisation from aąueous alcohol, pentanitrate being the morę soluble
fraction. The crystalline hexanitrate was precipitated by diluting the
solution with water to 50% of alcohol. The pentanitrate was precipitated
as an oil by adding water to ca 35% of alcohol.

When a solution of sorbitol in nitric acid was mixed with conc. sul-
phuric acid or 20% oleum at a temperaturę of ca + 5°C, hexanitrate of
sorbitol was formed. Recrystallised from alcohol and water it gave a cry-
stalline product m. p. 54,5—55 °C.

Thus, the former statement by B e r g e i m1) or T e t t a m a n z i and
A r n a l d i 2 ) was confirmed. On the coritrary,. the statement by D a v i s3),
that „nitrosorbite... exists as a viscous liąuid and has never been ob-
tained in the crystalline state", does not seem to be conclusive.

Sorbitol hexanitrate, when warmed with alcoholic' pyridine is su-
bjected to denitration and a part of nitrogroups is split off.
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