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REAKCJE NITROPARAFINÓW. VII
REAKCJA NITROMETANU Z ALDEHYDEM OCTOWYM I AMINAMI

Zygmunt ECKSTEIN i Tadeusz URBAŃSKI
Zbadano warunki reakcji nitrometanu z aldehydem octowym. Przyrzą-
dzono acetale i ketale cykliczne z utworzonego 3-nitro-2,4-pentanodiolu.
Wykazano, że w reakcji aldehydu octowego z nitrometanem i aminami
pierwszorządowymi, nie tworzą się tetrahydrooksazyny i heksahydropi-

rymidyny w znany sposób.

M3yneH0 ycnoswa peaKî MM aflflMUMw aijeTajibflerMfla ic HMTpoMeTatry M IIO-
jiyneno pnp; t(MKJiMHecKHx aneTajieii w KeTajieił M3 3-HMTpo-neHTaH-
-flMOJia-2,4. IToKa3aHO, HTO HMTpoMeTan, arceTajiŁflerwfl II nepBMiHfcie
aMMHLi He flarox TeTparH,npnoKca3MHOB u reKcarwflponMpHMWflWHOB, KO-
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The reaction of addition of acetaldehyde to nitromethane has been exa-
mined and a number of cyclic acetals and ketals from the resulting
3-nitro-pentane-2,4-diol have been prepared. It has been shown that
nitromethane, acetaldehyde and primary amines do not furnish tetra-
hydrooxazines and hexahydropyrimidines which are typical in the case

of using formaldehyde instead of acetaldehyde.

W dalszym ciągu badań nad reakcjami nitroparafinów z aldehydami
i aminami autorzy postawili sobie za zadanie wyjaśnienie, jakie produkty
tworzą się z nitrometanu, acetaldehydu i amin. W szczególności chodziło
0 wyjaśnienie, czy może utworzyć się pierścień tetrahydrooksazynowy
1 heksanydropirymidynowy1).

Przyłączenie aldehydu octowego do nitrometanu

Przede wszystkim zbadano szczegółowiej reakcję przyłączenia aldehydu
octowego do nitrometanu. Keakcję tę po raz pierwszy opisał H e n r y 2 ) .
Działając na nitrometan aldehydem octowym w stosunku molowym 1 : 1
w obecności węglanu potasowego, jako środka katalizującego w tempera-
turze 70°, przyrządził on l-nitro-2-propanol (I):

NO2CH3 + CH3CHO —> NO2—CHa—CH — CH3 (I)

OH
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Tę samą substancję przyrządził L e v y i S c a i £ e;i) przez działanie na
propylen dwutlenkiem azotu i hydrolizę wytworzonego estru kwasu azo-
tawego (I). Jedyną pracą w której badano reakcję Henry'ego była publi-
kacja B u c k l e y a i C h a r l i s a 4 ) . Według badań tych autorów pro-
dukt reakcji Henry'ego składa się nie tylko ze związku (I) lecz zawiera
również pewną ilość 3-nitro-2,4-pentadiolu (II). Tworzy się on, jako pro-
dukt uboczny, przez przyłączenie dwu cząsteczek aldehydu octowego do
nitrometanu:

OH

CH—CH3 •

NO2CH3 + 2CH3CHO —> NO2—CH (II)

CH—CH3

L
Autorzy ci nie wydzielili produktu (II) w czystej postaci, jedynie przyrzą-
dzili i wyodrębnili jego dwuacetylową pochodną.

Samą substancję (II) otrzymali S c h m i d t i W i l k e n d o r f 3 ) drogą
okrężną, osiągając ostatecznie niską wydajność w wyniku szeregu żmud-
nych operacji. Jest to jedyna wzmianka w literaturze o czystym 3-nitro-
2,4-pentanodiolu.

Jak wiadomo, produkty przyłączenia aldehydów do nitroparafinów są
trwałe tylko w pewnym obszarze pH6). W przypadku dużej wartości pH
odszczepiają one cząsteczkę aldehydu. Łatwość odszczepiania się aldehydu
zależy od rodzaju nitroparafinu, aldehydu oraz od liczby cząsteczek alde-
hydu przyłączonego do nitroparafinu.

W pracy niniejszej wyjaśniliśmy, że przyłączenie cząsteczki aldehydu
octowego do nitrometanu z utworzeniem związku (I) przebiega z najlep-
szą wydajnością, jeżeli w czasie reakcji utrzymuje się pH w granicach
7,5—8,5 za pomocą węglanu potasowego oraz jeśli użyje się nadmiaru ni-
trometanu w stosunku do stechiometrycznej j'ego ilości. W warunkach tych
przyrządzono l-nitro-2-propanol (I) z wydajnością 75—80% (w przelicze-

, niu na aldehyd octowy).
Substancję (I) oczyszczono w postaci jej soli sodowej, którą przyrzą-

dzono metodą wzorowaną na sposobie D a r z e n s a7), podanym przez tego
autora dla dwu-hydroksymetylonitrometanu. Sól sodową związku (I) przy-
rządzono działaniem nadmiaru aldehydu octowego i nitrometanu na meto-
ksylan sodowy w roztworze alkoholu metylowego. Wytrąconą sól sodo-
wą (I) zamieniano na wolną substancję (I) działaniem kwasu salicylowego
w bezwodnym eterze.
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Udało się również uzyskać 3-nitro-2,4-pentanodioi (II) przez bezpo-
średnie przyłączenie aldehydu octowego do nitrometanu, stosując duży
nadmiar aldehydu w środowisku wodnym. Najlepsze wyniki osiągnięto
stosując wodny roztwór aldehydu octowego o stężeniu 60% w obecności
niewielkiej ilości wodorotlenku wapniowego jako katalizatora pozwalają-
cego na osiągnięcie wartości pH 6,5—7,0. Reakcję prowadzono w tempera-
turze pokojowej przez pozostawienie na dwie doby mieszaniny reagującej.
Osiągnięto tą drogą wydajność 80—95% teor. w stosunku do nitrometanu.
Otrzymano syropowatą ciecz o dużej lepkości, barwy złocistożółtej, której
nie udało się przedestylować pod ciśnieniem 0,1 mm Hg wskutek zacho-
dzącego rozkładu. W produkcie reakcji nie było wcale destylującej w tych
warunkach substancji (I). Jeśli zastosowano aldehyd octowy bezwodny,
wydajność reakcji spadała do ok. 30%, a powstały produkt był mieszaniną
związków (I) i (II). Produktu (II) nie udało się nam doprowadzić do kry-
stalizacji (Schmidt i Wilkendorf5) podają, że produkt ma t. t. 68—69°).

Okazało się również, że substancja nie daje reakcji pseudonitrolowej na
drugorzędową grupę nitrową, natomiast wykazuje obecność grupy nitro-
wej pierwszorzędowej. Spowodowane jest to, stwierdzonym przez autorów
próbą Simonsa, odszczepieniem cząsteczki aldehydu octowego od substan-
cji (II) i powstaniem (I) pod wpływem środowiska silnie zasadowego po-
przedzającego dodawanie kwasu siarkowego. Związek (II) identyfikowano
jako ester dwuoctowy. Przyrządzony; działaniem chlorku acetylu na 3-ni-
tro-2,4-pentanodiol, 3-nitro-2,4-dwuacetylohydroksypentan (III) miał t. t.
87—88° (według Buckleya i Charlisa4) — t. t. 85—86°).

Acetylowanie związku (II) bezwodnikiem octowym w obecności piry-
dyny lub chinoliny nie prowadziło do czystych substancji. Tworzyły się
prawdopodobnie nitroolefiny, które ulegają łatwo polimeryzacji na ciemne
smoliste produkty.

Dalszy dowód, że produkt reakcji nitrometanu z nadmiarem aldehydu
octowego jest istotnie 3-nitro-2,4-pentanodiolem (II) znaleziono w łatwo-
ści, z jaką substancja (II) tworzy z aldehydami acetale, a z ketonami ke-
tale (cykliczne) typu (IV), tj. pochodne 1,3-dioksanu:

CH, CHs

CH—OH JR . C H — O . R

NO2—CH^ + O = C - > N O a — C H C

I—OH R' CH — O R'

OH3 CHS

(IV)
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Acetale (XI—XXI i XXIV—XXVIII) przyrządzono z następującymi alde-
hydami: aldehydem octowym, bromalem, aldehydem benzoesowym i nastę-
pującymi jego pochodnymi: p-nitro-, o- i p-hydroksy-, p-metoksy-, p-chlo-'
ro-, p-dwumetyloamino-, p-acetyloaminobenzaldehydem oraz z aldehydem
[3-fenylopropionowym. Ketale (XXII i XXIII) otrzymano z acetonu i mety-
lo-n-propyloketonu. Wszystkie acetale i ketale są substancjami krystalicz-
nymi.

Okazało się, że zarówno dwuacetylowa pochodna (III), jak i wszystkie
acetale i ketale utworzone z substancji (II), dają reakcję pseudonitrolową
na drugorzędową grupą nitrową (w odróżnieniu od substancji (II), która,
jak to podkreślono wyżej, reakcji-tej nie daje). Z pomocą tej reakcji, zmo-
dyfikowanej w sposób opisany w części doświadczalnej, można było śle-
dzić przejście substancji (II) w (III) i (IV).

Chcąc uzyskać łatwo krystalizujące się pochodne produktów przyłącze-
nia aldehydu octowego do nitrometanu przyrządzono z soli sodowej 1-nitro-
2-propanolu (I), l-chloro-l-nitro-2-propanol (V) oraz 3-chloro-3-nitro-
2,4-pentanodiol (VI) według metody S c h m i d t a i W i l k e n d o r f a5).
W analogiczny sposób otrzymano l-bromo-l-nitro-2-propanol (VII) M a a-
s a s ) , z którego przez przyłączenie jeszcze jednej cząsteczki aldehydu
octowego uzyskano nie opisany dotychczas w literaturze, krystaliczny
3-bromo-3-nitro-2,4-pentanodiol (VIII) (t. t. 111—113°).:

CH3

Br CH—OH

C\ (VIII)
NO2 CH—OH

CH8

Budowę związków (VI) i (VIII) potwierdza fakt powstawania acetali cy-
klicznych pochodnych 1,3-dioksanu z benzaldehydu i p-nitrobenzaldehydu.
Nadto z związku (VIII) otrzymano acetal z p-metoksybenzaldehydem.

Reakcje 3-nitro-2,4-pentanodiolu (H) z aminami

Próby przyrządzenia związków o pierścieniu tetrahydrooksyazynowym
przez działanie aminami pierwszorzędowymi w obecności aldehydu octo-
wego na związek (II) lub o pierścieniu heksahydropirymidynowym przez
działanie aminami pierwszorzędowymi również na ten związek nie dały
spodziewanych połączeń.
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Okazało się bowiem, że pod wpływem aminy substancja (II) ulega roz-
kładowi, który zachodzi z wydzieleniem się aldehydu octowego i utworze-
niem produktów polimeryzacji o wyglądzie żywic. Reakcji tej towarzyszy
wydzielanie się ciepła i wody. Obecność wolnego aldehydu octowego w pro-
duktach reakcji ustalono próbą Sim o n s a 9 ) . Oryginalna próba polega na
działaniu nitroprusydku sodowego na roztwór aldehydu octowego w obec-
ności amin trzeciorzędowych; ma powstać wówczas barwa błękitna roz-
tworu.

Liczne doświadczenia wykonane przez autorów niniejszej pracy ustali-
ły, że barwa błękitna powstaje tylko pod wpływem amin drugorzędowych.
Spostrzeżenie to zgadza się z danymi literaturowymi o wykrywaniu amin
drugorzędowych nitroprusydkiem sodowym i aldehydem octowym10). Na-
tomiast aminy trzeciorzędowe dają barwę przechodzącą przez amarantową
do fiołkowej (po dłuższym staniu).

Podobny przebieg miała reakcja 3~chloro-3-nitro-2,4-pentanodiolu (VI)
z aminami. Substancję (VI) obrano do dokładniejszego wyjaśnienia biegu
reakcji ze względu na obecność chloru w cząsteczce. Dzięki temu analizując
poszczególne frakcje produktów reakcji na zawartość chloru można było
ustalić w jakiej części produktu reakcji znajduje się substancja powstała
z nitroparafinu. Produkty reakcji udało się rozdzielić na dwie frakcje przez
zadanie całości alkoholowym roztworem kwasu szczawiowego. Powstał
krystaliczny osad szczawianu aminy użytej do reakcji (około 90% użytej
ilości) oraz bezpostaciowy olej, zmieniający się w czasie stania w ciągliwą
żywicę. Żywica ta zawiera chlor. Rozpuszczona w czterochlorku węgla, od-
barwia ona roztwór bromu w CCI4. Jest to prawdopodobnie polimer nitro-
olefinu.

Na podstawie tych spostrzeżeń wydaje się nam możliwy bieg reakcji
3-nitro-2,4-pentanodiolu (II) pod wpływem aminy według schematów (A)
i (B):

CH3

NO2—CHa—CH—CH3 + CH3CHO

O H

(A)
- H 2 O

NOa—CHa—CH—CH3 "~* NO 2 —CH=CH—CH a —> polimer

OH
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y polimer (B)
C H — O H CH—CH 3

CH 3

Dalsze prace nad wyjaśnieniem mechanizmu tej reakcji są w toku.
Uderzająca jest różnica między trwałością produktów powstających

z ni t rometanu i formaldehydu, np. dwu-(hydroksymetylo)-nitrometanem
lub trój-(hydroksymetylo)-nitrometanem, które są stosunkowo trwałe,
a bardzo małą trwałością substancji (II) powstałej wskutek przyłączenia
dwu cząsteczek aldehydu octowego do nitrometanu.

Niewątpliwie różnica ta jest wywołana obecnością grup metylowych
w substancji (II). • «

(Ha)

W substancji (II), zgodnie ze schematem (Ila), działanie. grupy nitrowej
przyciągające elektrony ulega spotęgowaniu wskutek znanej własności od-
pychania elektronów przez grupy metylowe. Następuje wskutek tego osła-
bienie wiązania między węglami 2 i 3, a grupa [CH3—C—OH] ulega oder-
waniu przekształcając się w aldehyd octowy. Z chwilą oderwania się jed-
nej cząsteczki aldehydu od cząsteczki 3-nitro-2,4-pentanodiolu (II) pozo-
staje tylko jedna grupa metylowa i osłabienie wiązania między węglami
3 a 4 staje się niedostateczne do tego, by spowodować oderwanie się drugiej
cząsteczki aldehydu octowego.

Przesunięcie elektronów wzmaga także ruchliwość grupy OH (przy wę-
glu 2) która wydziela się wskutek tego z łatwością razem z wodorem przy
sąsiednim węglu 3 lub 1 w postaci wody, wskutek tego powstają nitro-
olefiny.

Reakcja l-chloro-l-nitro-2-propanolu (V) z cykloheksyloaeńus ^iała
inny przebieg niż opisany wyżej. Reakcja przebiega gwałtownie z wydzie-
leniem dużej ilości ciepła. Jeśli kontroluje się bieg reakcji przez zastoso-
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wanie bezwodnego ksylenu jako rozpuszczalnika i oziębianie, to powstaje
substancja krystaliczna o t. t. 62—64°. Jest to związek nietrwały, który
ulega rozkładowi w czasie przechowywania w temperaturze pokojowej.
Z tego względu, że nie można było go przekrystalizować, trudno było do-
kładnie określić jego skład. Tym niemniej, na podstawie własności che-
micznych substancji wyprowadziliśmy wniosek, że jest to prawdopodob-
nie sól kwasu hydroksamowego i aminy użytej do reakcji. Na istnienie
grupy hydroksamowej wskazuje: charakterystyczna reakcja z chlorkiem
żelazowym (zabarwienie czerwono wiśniowe wodnego roztworu substancji)
i występowanie hydroksyloaminy w produktach hydrolizy substancji kwa-
sem solnym.

Nadto stwierdziliśmy, że pod wpływem alkoholami sodowego w nad-
miarze alkoholu etylowego, w temperaturze wrzenia roztworu, substancja
ta ulega rozkładowi z utworzeniem NaCl, mrówczanu sodowego i wyjścio-
wej aminy (cykloheksyloaminy). Na podstawie tych spostrzeżeń przypusz-
czamy, że substancja (X) jest solą kwasu hydroksamowego, który tworzył-
by się w wyniku przejściowego powstawania hipotetycznego nitrozwiązku
pierwszorzędowego (IX), izomeryzująeego się następnie na kwas hydro-
ksamowy:

OH

NO,—CH—CH—CH,

Cl

RNH2 NO2—CH2—Cl CH3CHO

(IX)
RNH,

NO

Cl—C

OH

(IX)"

RNH,+ (C)

(X)

Zjawisko tworzenia się kwasów hydroksamowych z nitroparafinów pod
wpływem kwasów nieorganicznych jest doskonale znane w literaturze fa-
chowej15). Natomiast powstawanie kwasów hydroksamowych lub ich soli
pod wpływem amin alifatycznych nie było dotychczas opisane..

• Przykładem izomeryzacji nitroparafin na kwas hydroksamowy są prace
U r b a ń s k i e g o oraz U r b a ń s k i e g o i Gu r z y ń s k i e j l c ) . Auto-
rzy stwierdzili, że 1-nitropropan pod wpływem bezwodnego octanu sodo-
wego lub-pirydyny (w obecności bezwodnika octowego) ulega izomeryza-
cji na kwas propiono-hydroksamowy.
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CZĘSC DOŚWIADCZALNA

Otrzymanie produktów wyjściowych

A. Nitrometan (z kwasu chlorooctowego)
Nitrometan przyrządzono zasadniczo w sposób opisany przez G a 11 e r-

man-a 1 1 ) z nieznaczną modyfikacją, która podwyższa wydajność o 3 do
10°/o. Modyfikacja polegała na tym, że stosowano kwas chlorooctowy w po-
staci 35—40% roztworu, zobojętniając go w niskiej temperaturze stałym
węglanem sodowym lub 30% roztworem wodorotlenku sodowego. Po do-
daniu azotynu sodowego, około 1lo roztworu wlewano do kolby destylacyj-
nej, zaopatrzonej w lejek rozdzielczy. Zawartość kolby ogrzewano szybko
do wrzenia na lejku Babo, odbierając destylat przez poziomą chłodnicę.
Mieszaninę reakcyjną wkraplano do kolby w takim tempie by ciecz wrzała
silnie. Otrzymane destylaty rozdzielano szybko i nitrometan oczyszczano
w znany sposób. Zbieranie całości destylatu i następna jego przeróbka
daje znaczne obniżenie wydajności produktu. Według oryginalnego przepi-
su wydajność waha się w granicach 37—38%. Zastosowana modyfikacja
pozwoliła na otrzymanie do 50,2% wydajności teoretycznej.
B. Nitrometan (z siarczanu dwumetylu)

Otrzymanie tą metodą nitrometanu opiera się na przepisie fabrycznym
podanym w raportach alianckich12), który przystosowano do warunków
laboratoryjnych. Metoda ta jest szybka i daje lepsze wydajności w po-
równaniu z poprzednio stosowaną.

380 g azotynu sodowego (5,5 mola) rozpuszczono w jak najmniejszej
ilości wody. Równocześnie przygotowano około 1 kg drobno zmielonego
lodu. Do roztworu dodano możliwie szybko, mieszając 600 g siarczanu dwu-
metylu (4,76 mola) w trzech porcjach, obserwując bacznie temperaturę na
termometrze zanurzonym w cieczy reakcyjnej. Jeżeli temperatura nie pod-
nosiła się zbyt szybko, przyspieszano dodawanie siarczanu dwumetylu.
Po wprowadzeniu całej ilości tego odczynnika temperaturę mieszaniny re-
akcyjnej podnoszono wolno do 30—-35°. Od tego momentu szybkość reak-
cji gwałtownie wzrasta i właściwą temperaturę utrzymywano przez chło-
dzenie z zewnątrz wodą i dodawanie porcjami lodu do cieczy reakcyjnej.
Reakcja egzotermiczna ustaje po około 2—3 godzinach. Zawartość kolby
ogrzewano wówczas wolno do temp. 50°, a następnie ciecz przelewano do
kolby destylacyjnej. Destylację cieczy prowadzono do momentu, gdy tem-
peratura par destylatu dojdzie do 98—99° (na początku wywiązują się
tlenki azotu). Otrzymany destylat składał się z dwóch warstw. Warstwę
nitrometanu oddzielano w trakcie destylacji, a warstwę wodną wysycano
solą kuchenną i ponownie destylowano. Powtórzenie tej czynności dwu-
krotnie pozwala na otrzymanie jeszcze pewnych ilości nitrometanu. Połą-
czone porcje nitrometanu suszono chlorkiem wapniowym, odsączano i de-
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stylowano. Wydajność nitrometanu waha się w granicach 80—9O°/o wyd.
teoretycznej. Wydajność i prawidłowość przebiegu reakcji zależy przede
wszystkim od jakości użytego do reakcji siarczanu dwumetylu. Musi on
być obojętny, tj. przy wlewaniu do wodnego roztworu azotynu sodowego
w żadnym przypadku nie powinny wydzielać się tlenki azotu. W' przeciw-
nym razie wydajność spada do 20—30%.

Reakcja aldehydu octowego z nitrometanem

Modyfikacja metody Henry'egp2) otrzymywania l-nitro-2-propanolu:
Do 130 g (2,13 mola) nitrometanu i 0,1 g bezwodnego węglanu potaso-

wego wkraplano mieszając 88 g (2,0 mole) aldehydu octowego rozpuszczo-
nego w 80 ml wody. W czasie wkraplania temperatura mieszaniny reakcyj-
nej podnosi się szybko tak, że należy ją chłodzić z zewnątrz. Po wkropleniu
około połowy ilości mieszaniny aldehydu octowego z wodą, gdy ciecz re-
akcyjna staje się jednolita, ogrzewano ją (po dodaniu reszty roztworu wod-
nego aldehydu octowego) do temp. 50° w ciągu 3—6 godzin. Po staniu przez
noc, zakwaszano kwasem octowym do pH = 7 i ekstrahowano 1000 ml
eteru. Wyciąg eterowy suszono siarczanem sodowym, usuwano nadmiar
eteru pod normalnym ciśnieniem, a pod koniec zagęszczania pod zmniej-
szonym ciśnieniem..Pozostałość przedstawia się jako jasnobrązowy olej.
Otrzymano 125 g (59,5% wydaj.). Surowy produkt miał 7120 — 1,560; sto-
sując rektyfikację w wysokiej próżni otrzymano czysty l-nitro-2-propanol.

W dalszych doświadczeniach opisaną powyżej metodę kondensacji zmie-
niono w ten sposób, że w czasie reakcji kontrolowano stale pH mieszaniny
reakcyjnej. Przez dodawanie odpowiednich ilości węglanu potasowego
utrzymywano pH w granicach 7,5—8,0. Takie postępowanie zabezpiecza
przed powstaniem produktu przyłączenia dwu cząsteczek aldehydu octo-
wego (nitrodiolu), oraz powoduje znaczne podwyższenie wydajności 1-ni-
tro-2-propanolu (I) (do 75—80%).

Sól sodowa l-nitro-2-propanolu*)

Boztwór metanolanu sodu sporządzony z 1000 ml bezwodnego metanolu
i 38 g metalicznego sodu (1,65 mola) oziębiono do temp. 0° i w tej tempe-
raturze wkraplano 147 g (3,33 mola) aldehydu octowego, a następnie 100 g
nitrometanu (1,64 mola). Otrzymaną mieszaninę pozostawiono w lodówce
na 12 godzin. Wytrącony biały, krystaliczny osad odsączono i przemywano
bezwodnym metanolem i suchym eterem. Produkt suszono w eksykatorze
próżniowym nad kwasem siarkowym. Otrzymano w ten sposób 190 g wła-
ściwego produktu (tj. około 60% wydajności).

*) adaptacja metody Darzensa.
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Próbkę osadu przekrystalizowano z bezwodnego metanolu i po wysu-
szeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym użyto do ozna-
czenia ilości związanego sodu. 0,5 g produktu rozpuszczono w 100 ml wody
destylowanej i miareczkowano 0,1 n HC1, przy użyciu fenoloftaleiny jako
wskaźnika.

Analiza:
Dla CsHoO;iNNa.2CH3OH — Obliczono: 12,0% Na; znaleziono: 12,2%) Na.

Wydzielenie l-nitro-2-propanoIu (I) z jego soli sodowej

81,2 g soli sodowej wysuszonej w eksykatorze próżniowym nad kwasem
siarkowym, zawieszono w 400 ml bezwodnego eteru. Do powstałej gęstej
masy dolano roztwór 76,5 g kwasu salicylowego w 350 ml bezwodnego
eteru. Mieszaninę reakcyjną ogrzewano pod chłodnicą zwrotną na wodnej
łaźni elektrycznej. Wydzielony osad salicylanu sodowego odsączono i prze-
myto bezwodnym eterem. Roztwór eterowy odparowano pod zmniejszo-
nym ciśnieniem. Otrzymano 47,4 g jasnobrązowego oleju, który destylowa-
no pod zmniejszonym ciśnieniem. Po rozfrakcjonowaniu otrzymano 37,5 g
frakcji o t. wrz. 70—74°/0,2—0,8 mm Hg. Otrzymany produkt miał n2o =

= 1,4412 {w literaturze podano3): t. wrz. 71° przy ca 1 mm i n2o = 1,441).

l-nitro-2-propanol' (I) jest bezbarwnym olejem o słabym zapachu, ścią-
gającym smaku, lekko żółknie przy długim staniu. Rozpuszcza się w każ-
dym stosunku w wodzie, alkoholu i eterze. Daje pozytywną reakcją Me-
y e r a - L o c h e r a 1 3 ) i K o n o w a ł o w a3'1) z FeCla. W wodnych roz-
tworach l-nitro-2-propanol rozkłada się pod wpływem silnych zasad z wy-
dzieleniem aldehydu octowego, który można wykazać za pomocą próby Si-
monsa.

Do probówki nalewa się kilka kropel l-nitro-2-propanolu i rozpuszcza
w 5 ml wody destylowanej. Następnie dodaje się rozcieńczonego roztworu
dwuetyloaminy (można stosować dwumetyloaminę, morfolinę itp. rozpusz-
czalne w wodzie drugorzędowe aminy alifatyczne) w ilości kilku kropel.
Do tej mieszaniny dodaje się kilka kropel wodnego, świeżo sporządzonego
10% roztworu nitroprusydku sodowego. Jeśli w badanym roztworze jest
aldehyd octowy to zabarwia się on na kolor błękitny. Czysty l-nitro-2-pro-
panol nie daje żadnej reakcji. Dodanie do roztworu kilku kryształków wę-
glanu potasowego powoduje powstanie błękitnej otoczki charaktery-
stycznego zabarwienia wokół kryształków K2CO3. Reakcja powyższa może
też służyć jako sprawdzian czystości przyrządzonego l-nitro-2-propanolu,
gdyż w przypadku obecności w nim nitrodiolu (produktu kondensacji dwu
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cząsteczek aldehydu octowego z nitrometanem) zabarwienie to występuje
natychmiast po dodaniu roztworu nitroprusydku sodowego.

l-chloro-l-nitro-2-propanol

Preparat ten przyrządzono z suchej soli sodowej l-nitró-2-propanolu
przez chlorowanie metodą S c h m i d t a , W i l k e n d o r f a 5 ) . Wydajność
soli sodowej otrzymanej przez działanie etylanem sodu na roztwór nitro-
alkoholu w etanolu wahała się w granicach 92—95% wydajności teore-
tycznej przy użyciu surowego produktu reakcji.

Chlorowaniu poddawano sól sodową w postaci zawiesiny w bezwodnym
eterze, chloroformie lub czterochlorku węgla. Chlorowanie nie prowadzono
nigdy do końca, tak jak to polecają autorzy, lecz przerywano je gdy po-
piół spalonej próbki osadu (z kolby reakcyjnej) był lekko szary. Po odsą-
czeniu i oddestylowaniu rozpuszczalnika otrzymano 72—74°/o wydajności
surowego l-chloro-l-nitro-2-propanolu, który był dostatecznie czysty dla
dalszych reakcji. (Autorzy podają 70% wydajności dwukrotnie destylowa-
nego produktu). Surowy produkt miał t. wrz. 89—91°/10 mm Hg (litera-
tura podaje t. wrz. 91—92°/10 mm Hg).

Otrzymany związek jest cieczą oleistą, nierozpuszczalną w wodzie,
działa na naskórek powodując oparzenia i wywołuje silną egzemę. Te wła-
sności produktu nie były dotychczas opisane w literaturze.

lrbromo-l-nitro-2-propanol

Produkt ten był otrzymany przez M a a s a 8 ) z bromonitrometanu
i aldehydu octowego. Metoda ta jest niepraktyczna i daje silnie zanie-
czyszczony produkt. Znacznie lepsze wydajności uzyskuje się w sposób
następujący:

187 g soli sodowej nitropropanolu zawieszono w 800 ml bezwodnego
CCI4 i w temperaturze —8° wkroplono wolno, mieszając, 76,5 ml bromu
rozpuszczonego w 200 ml CCI4; chłodzono tak, by nie przekroczyć temp. 0°.
Osad bromku sodowego odsączono, a przesącz zagęszczono początkowo pod
normalnym ciśnieniem, a następnie pod zmniejszonym. Otrzymano w ten
sposób 193 g (71,4% wydaj.) jasnożółtego oleju. W dalszych doświadcze-
niach wydajność produktu wynosiła 76,5—84,5% wydaj, teoretycznej. Su-
rowy produkt miał n2o = 1,493; używano go bez oczyszczenia do dalszych
reakcji. Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i ma te same przykre
własności co chloro-nitro-izopropanol.
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3-nitro-2,4-pentanodiol

Do 244 g nitrometanu wsypano 1 g wodorotlenku wapniowego i ener-
gicznie mieszając wkroplono wodny roztwór 400 g aldehydu octowego
w 236 ml wody. Temperatura mieszaniny wzrosła do 30°. Przez dalsze
chłodzenie z zewnątrz utrzymywano ją w granicach 30—35°. Po wkrople-
niu około 1/g objętości wodnego roztworu aldehydu octowego, mieszanina
staje się jednorodna, jej pH wynosi 8—8,5. Gdy ustało wydzielanie się cie-
pła mieszano jeszcze przez 2—3 godziny i zostawiono na 48 godzin w tem-
peraturze pokojowej w szczelnie zamkniętym naczyniu. W końcu reakcji
pH mieszaniny reakcyjnej waha się w granicach 6,5—7,0. Po upływie tego
czasu wysycano mieszaninę CO2, zadano 6—7 1 eteru i rozdzielono powstałe
warstwy. Odrzucono wodną, a eterową osuszono dobrze bezwodnym siar-
czanem sodowym lub magnezowym. Po oddestylowaniu eteru, usuwano
jego resztę przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Wydajność ole-
istego produktu wynosi 80—95% licząc na użyty do reakcji nitrometan.
Otrzymany produkt jest syropowatym olejem, barwy złocistożółtej. Nie
udało się go oczyścić drogą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem
O,l mm Hg, gdyż ulega rozkładowi. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny
w wodzie, alkoholu, eterze i chloroformie; trudniej rozpuszcza się w wę-
glowodorach aromatycznych i czterochlorku węgla.

Usiłowania dobrania mieszaniny rozpuszczalników do przekrystalizo-
wania oleistego produktu nie dały pozytywnych rezultatów. Surowy diol
ma n.20 = 1,4695, rozkłada się łatwo pod wpływem alkaliów, daje pozy-
tywną próbę Simonsa. Nie wykazuje charakterystycznej reakcji na drugo-

• rzędowy nitroparafin, gdyż ulega rozkładowi w warunkach jej wykony-
wania, przy czym powstają substancje wykazujące obecność pierwszo-
rzędowej grupy nitrowej.

3-nitro-2,4-dwuacetoksypentari (III)

Produkt ten przyrządzono w sposób następujący: 15 g (0,1 mola) suro-
. wego 3-nitro-2,4-pentanodiolu rozpuszczono w 50 ml suchego chloro-
formu po czym do tego roztworu wkroplono 25 g chlorku acetylu i ogrze-
wano pod chłodnicą zwrotną do chwili ustania wydzielania się chlorowo-
doru. Po skończonej reakcji nadmiar chlorku acetylu, powstały kwas
octowy i chloroform oddestylowano pod zmniejszonym ciśnieniem. W kol-
bie pozostał jasnobrązowy olej, który przemy to wodą. Przy przemywaniu
olej przekształcił się na półpłynną masę. Wydzielone kryształy odsączono
i przemyło rozcieńczonym alkoholem (1 : 1). Otrzymano w ten sposób
8,6 g białych kryształków w postaci igiełek. Wydzielona substancja miała
t. t. 85—87° (w literaturze podano4): t. t. 85—86° po krystalizacji z lekkiej
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nafty). Surowy produkt wykrystalizowano z alkoholu etylowego. Tempe-
ratura topnienia oczyszczonego produktu: 87—88°. Związek ten wykazuje
pozytywną reakcją na drugorzędowy nitroparafin.

Analiza:
Dla CoHinOoN — Obliczono: 6,0% N; znaleziono: 6,26%> N.

3-chloro-3-nitro-2,4-pentanodiol

Reakcję l-chloro-l-nitro-2-propanolu z aldehydem octowym wyko-
nano ściśle według przepisu5'17). Do reakcji użyto 84 g chloro-nitro-izo-
propanolu, otrzymano 67,5 g (61,3°/o wydaj.) krystalicznego 3-chloro-3-ni-
tro-2,4~pentanodiolu o t.t. 118—120°. Stwierdzono, że pozostały po krysta-
lizacji olej zawiera jeszcze znaczne ilości 3-chloro-3-nitro-2,4-pentanodiolu
i można go użyć do syntezy acetalu (XXVIII).

3-bromo-3-nitro-2,4-pentanodiol (VIII)

Do 36,8 g l-bromo-l-nitro-2-propanolu dodano 18 ml świeżo prze-
destylowanego aldehydu octowego i 18 ml wody. Podczas mieszania masa
.reakcyjna staje się jednorodną, temperatura podnosi się do 28—30°.
Wkraplanie wodnego roztworu KOH, do reakcji alkalicznej wobec lak-
musu, powoduje podniesienie się temperatury do 50°. Mieszanina reak-
cyjna przybiera brązowoczerwonawe zabarwienie. Pozostawiono ją na noc
w temperaturze pokojowej w dobrze zamkniętym naczyniu. Następnie
wydzielono z mieszaniny reakcyjnej wodę przez dodanie soli kuchennej,
a olej wyekstrahowano eterem. Wyciąg eterowy osuszono siarczanem
sodowym, eter odpędzono pod zmiejszonym ciśnieniem. Pozostały olej wy-
lano na parownicę i zagęszczono ostatecznie w eksykatorze próżniowym
nad kwasem siarkowym. Po kilku godzinach stania olej krystalizuje.
Wydzielone kryształy oczyszczono przez krystalizację z mieszaniny
czterochlorku węgla i chloroformu (1 : 1). Po kilkakrotnej krystalizacji
otrzymano substancję w postaci białych igieł o t.t. 111—113°.

Analiza:
Dla CsHioO-iNBr — Obliczono: 6,1%> N; znaleziono: 6,35%.

Acetale i ketale cykliczne (IV)

A c e t a l e c y k l i c z n e o wzorze ogólnym (IV i IVa) przyrządzono za-
sadniczo metodami A i B. Własności otrzymanych związków podano w za-
łączonych tablicach 1 1 2 .
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T a b l i c a 2

Nr

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

a,

H

H

H

H

H

ł-.KO.CH*
p-CH3OC6H4

C6Hj

i . - N O s C 6 H 4

C6H5

Ra

Br

Br

Br

Cl

Cl

t t .

142-144

124-126.

98-100

125-127

91-92,5

Wy-
daj.

32,5

9,2

36,5

55,6

36,5

O b

C

39,9

53,0

l i c z o n o

H

3,6

5,2

N

7,7

4,0

4,4'

8,8

5,2

Znaleziono

C | H | N

40,1 3,8

53,2 5,4

7,7

4,3

4,3

8,7

5,2

Metoda A

1 mol surowego 3-nitro-2,4-pentanodiolu mieszano z około 1,5 mola
odpowiedniego aldehydu i po dodaniu 1—2 kropel stężonego kwasu siar-
kowego ogrzewano na łaźni wodnej w ciągu kilku godzin w temp. 70—80°.
Z mieszaniny reakcyjnej wydzielono produkt przez zadanie jej eterem lub
alkoholem etylowym. Postępy reakcji tworzenia się acetalu śledzono
przez pobieranie co pewien czas próbki mieszaniny reakcyjnej i wyko-
nanie z nią reakcji pseudonitrolowej na drugorzędowy nitroparafin w roz-
tworze alkoholowo-wodnym.

Metodą A przyrządzono związki (XI — XVIII), w przypadku związ-
ków (XVI — XVIII) przed ich wydzieleniem usuwano wpierw nadmiar
nieprzereagowanego aldehydu przez wytrząsanie z wodnym roztworem
siarczynu sodowego. Produkty reakcji oczyszczano przez krystalizację:
(XII, XIV, XVII, XVIII) z alkoholu etylowego lub (XI i XVI) alkoholu
etylowego rozcieńczonego wodą ( 1 : 1 , 1:3) względnie z mieszaniny ben-
zenu z etanolem (3 : 2) w przypadku związku (XV). Acetale te są odporne
na działanie rozcieńczonych alkaliów za wyjątkiem (XII), ulegają nato-
miast łatwo hydrolizie pod wpływem rozcieńczonych kwasów mineral-
nych. Dają one reakcję pseudonitrolową na drugorzędowy nitrozwiązek.
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Metoda B
Metoda opiera się na zmodyfikowanych sposobach opatentowanych

przez S e n k u s a 1 9 ) , pozwala ona na osiągnięcie znacznie wyższych
wydajności acetali.

1 mol surowego 3-nitro-2,4-pentanodiolu lub odpowiedniego 3-chlo-
rowco-3-nitro-2,4-pentanodiolu oraz 1,5 mola użytego do reakcji aldehy-
du rozpuszczono w benzenie. Do powstałej mieszaniny dodawano jako
katalizatora kolejno: kwas benzenosulfonowy (0,05 — 0,1 g), alkoholowy
roztwór HC1 i kwas siarkowy. Przez ogrzewanie w temperaturze wrzenia
usunięto powstającą w reakcji wodę oddestylowując ją z parami benzenu.
Po skończonej reakcji, tj. gdy ustanie wydzielanie się wody, nadmiar roz-
puszczalnika usuwano przez destylację pod zmiejszonym ciśnieniem.
Wydzielenie acetali i ich oczyszczanie przeprowadzono w sposób opisany
dla metody A.

Metodą B przyrządzono związki (XIX — XXI) oraz (XXIV — XXVIII).
Należy podkreślić, że w przypadku użycia aldehydu salicylowego, czas
reakcji jest długi (16 godzin) i tylko metodą B można otrzymać ten ace-
tal (XX). Wszystkie acetale cykliczne pochodne 4,6-dwumetylo-l,3-diok-
sanu są substancjami białymi, krystalicznymi, za wyjątkiem związ-
ku (XVIII), który jest cytrynowożółty.

Zastosowanie metody B do syntezy 5-nitro-2-fenylo-4,6-dwumetylo-
-1,3-dioksąnu (XIII) pozwala osiągnąć 37% teoret. wydajności produktu.

K e t a l e c y k l i c z n e otrzymano z acetonu i metylo-n-propylo-ke-
tonu w sposób następujący:

5-nitro-2-(dwumetylo)-4,6-dwumetylo-l,3-dioksan (XXII).
150 g surowego 3-nitro-2,4-pentanodiolu, 600 ml bezwodnego acetonu

i 200 g bezwodnego siarczanu miedziowego, ogrzewano pod chłodnicą
zwrotną do wrzenia. Jako katalizatora dodano 1 ml alkoholowego roztworu
chlorowodoru (30%). Po 24 godzinach ogrzewania siarczan odsączono, nad-
miar acetonu oddestylowano, a pozostałość zagęszczono pod zmniejszonym
ciśnieniem. Otrzymano olej, który po przemyciu wodą destylowano pod
zmniejszonym ciśnieniem odbierając przedgony do temp. 79°/5 mm Hg.
Pozostałość po destylacji po pewnym czasie wykrystalizowała; kryształy
odsączono i przemyto 50% alkoholem etylowym. Otrzymano 40 g produktu.
Po kilkakrotnej krystalizacji (z alkoholu etylowego) otrzymano substancję
o t. t. 73,5—75,5° w postaci długich igieł, łatwo sublimujących o charak-
terystycznym zapachu zbliżonym do kamfory.

5-nitro-2-(metylo~n-propylo)-4,6-dwumetylo-l,3-dioksan (XXIII)
30 g surowego 3-nitro-2,4-pentanodiolu, 86 g metylo-n-propylo-ketonu,

100 g bezwodnego siarczanu miedziowego i 1 kroplę alkoholowego roz-
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tworu HC1 poddano ogrzewaniu w temp. 100° w ciągu 16 godzin. Produkt
wydzielono w sposób opisany dla ketalu z acetonu (XXII). Otrzymano 15 g
oleistego produktu z którego przez krystalizację z rozcieńczonego alkoholu
etylowego (1 : 1) otrzymano substancję o t. t. 68—70°. Ketal ten krystali-
zuje w postaci dużych płaskich igieł i ma zapach zbliżony do kamfory.

Reakcje nitroalkoholi z aminami

^Kondensacja 3-nitro-2,4-pentanodiolu z benzyloaminą dała żywicę. Pod
wpływem alkoholowego roztworu chlorowodoru z żywicy tej wydzielon
chlorowodorek benzyloaminy.
Kondensacja 3-cMoro-3-nitro-2,4-pentcmodiolu z cykloheksyloaminą dała
żywicę. Pod wpływem alkoholowego roztworu kwasu szczawiowego z tej
żywicy wydzielono szczawian cykloheksyloaminy.

Kondensacja l-chloro-l-nitro-2-propanolu z cykloheksyloaminą.
3,5 g l-chloro-l-nitro-2-propanolu rozpuszczono w 40 nil bezwodnego

ksylenu, roztwór oziębiono do temp. —10° i przy energicznym mieszaniu
wkroplono roztwór 2,5 g cykloheksyloaminy w 15 ml bezwodnego ksylenu.
Silnie ziębiono, gdyż reakcja" jest egzotermiczna i temperaturę utrzymy-
wano poniżej 0°. Wydzielił się krystaliczny osad, który odsączono i prze-
my to bezwodnym eterem. Otrzymano 4,1 g krystalicznego produktu, pra-
wie białego o t. t. 67—68° (mięknie przy 65°).
W ł a s n o ś c i p r o d u k t u

Wydzielony produkt po kilkuminutowym staniu na powietrzu staje się
kremowy, następnie żółknie i zlepia się, a po godzinie zamienia się na ma-
zistą masę. Takie same przemiany zachodzą podczas przechowywania
w eksykatorze próżniowym. Po 12 godzinnym staniu na powietrzu w ży-
wicy ukazują się kryształy. Również podczas ogrzewania produktu powy-
żej temperatury topnienia podobna zmiana zachodzi gwałtownie, tworzy
się grubo krystaliczna substancja. W obu przypadkach kryształy o t.t. 206—
208° okazały się chlorowodorkiem cykloheksyloaminy (identyfikowano
przez oznaczenie temperatury topnienia mieszaniny). "Wodne roztwory pro-
duktu reakcji cykloheksyloaminy z l-chloro-l-nitro-2-propanolem nie za-
wierają chloru jonowego. Pod wpływem azotanu srebrowego tworzy się
brunatny osad, który szybko ciemnieje, a po pewnym czasie wydziela się
srebro metaliczne. Chlorek żelaza wytwarza w wodnych roztworach oma-
wianej substancji zabarwienie czerwonowiśniowe, szybko przemijające,
podobne do zabarwienia z kwasami hydroksamowymi. Otrzymany produkt
reakcji rozpuszcza się łatwo w alkoholu, acetonie i wodzie, trudno w ete-
-rze. Podczas rozpuszczania związek ulega nieznanym przemianom, gdyż
nie można wydzielić go z rozpuszczalnika w postaci niezmienionej.
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Produkt ogrzany z wodą lub rozcieńczonym kwasem solnym ulega
gwałtownemu rozkładowi z wydzieleniem gazów o nieprzyjemnym zapa-
chu, tworzy się też lepka mazista substancja. W wodnym roztworze, po
hydrolizie rozcieńczonym kwasem solnym, stwierdzono obecność hydro-
ksyloaminy za pomocą reakcji z 8-hydroksychinoliną (metoda Berga, Be-
chera18)). Z wodnego roztworu po hydrolizie substancji wodą, po zalkali-
zowaniu KOH, można wyekstrahować eterem cykloheksyloaminę niemal
ilościowo. Otrzymany przez kondensację z cykloheksyloaminą produkt ba-
dano próbą Simonsa na obecność w nim aldehydu octowego. Stwierdzono,
że produkt nie dawał pozytywnej reakcji nawet po zalkalizowaniu bada-
nego roztworu.

Roztwór ksylenowy, po kondensacji z aminą i odsączeniu produktu,
ekstrahowano wodą i wodny wyciąg badano próbą Simonsa na aldehyd
octowy. Wynik próby był negatywny. Ksylen odparowano pod zmniejszo-
nym ciśnieniem w niskiej temperaturze; otrzymano 1,1 g czerwonego oleju,
nierozpuszczalnego w wodzie. Otrzymana żywica ma charakter związku
nienasyconego, gdyż odbarwia roztwór bromu w CCI4.

Bilans produktów reakcji kondensacji.
Użyto do reakcji łącznie 6,0 g substancji.

Otrzymano:
związku krystalicznego 4,1 g
substancji oleistej 1,1 g

razem 5,2 g
Straty wynoszą 0,8 g substancji, w przypadku odszczepienia się tylko wo-
dy ubytek powinien wynosić około 0,45 g.

R e a k c j a z w i ą z k u z a l k o h o l a n e m s o d o w y m
Przyrządzono alkoholan sodu przez rozpuszczenie 2 g sodu metalicznego

w 50 ml bezwodnego etanolu, do tego roztworu dodano 4,1 g krystalicznej1

substancji, świeżo przyrządzonej przez kondensację l-chloro-l-nitro-2-pro-
panolu z cykloheksyloaminą. Mieszaninę ogrzewano do wrzenia pod chłod-
nicą zwrotną energicznie mieszając w ciągu 6 godzin. W miarę ogrzewa-
nia powstaje krystaliczny osad, który po skończonej reakcji odsączono.
Osad ten rozpuszczono w wodzie (odczyn alkaliczny) i wodny roztwór
ekstrahowano eterem". Ciecz po ekstrakcji staje się obojętna. W ekstrakcie
eterowym-stwierdzono obecność cykloheksyloaminy. W wodnym roztwo-
rze, po odparowaniu do sucha, stwierdzono obecność chlorku sodowego
i mrówczanu sodowego. W alkoholowym przesączu po reakcji również
stwierdzono obecność cykloheksyloaminy.
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Ponieważ substancji nie udało się przekrystalizować, analizowano ją
natychmiast po sporządzeniu i przemyciu eterem.

Analiza:
Dla C7H115O2N2CI — Obliczono: 43,2%) C, 7,8% H; znaleziono: 43,7% C, 8,6% H.

Wyniki analizy oraz własności substancji pozwalają przypuszczać, że
jest to substancja o wzorze (X) R-cykloheksyl.

S T R E S Z C Z E N I E

Stwierdzono, że do nitrometanu można przyłączyć tylko dwie cząstecz-
ki aldehydu octowego, przy czym druga przyłącza się jeśli pH wynosi
6,5—7,0. Przyrządzono 3-nitro-2,4-pentanodiol, 3-chloro-3-bromo-2,4-pen-
tanodiol z których otrzymano acetale i ketale cykliczne pochodne 1,3-diok-
sanów. Reakcje kondensacji typu Mannicha z aldehydem octowym i nitro-
metanem oraz z odpowiednimi nitroalkoholami nie zachodzą w sposób nor-
malny, gdyż związki te ulegają dehydratacji i polimeryzacji. Szczególnie
nietrwały jest 3-nitro-2,4-pentanodiol, gdyż pod wpływem alkaliów i wod-
nych roztworów amin alifatycznych, odszczepia cząsteczkę aldehydu
octowego.

Aminy alifatyczne (cykloheksyloamina) działają na 1-chloro-l-nitro-
2-propanol w ten sposób, że ulega on przegrupowaniu na związek dający
charakterystyczną reakcję kwasów hydroksamowych.
"Warszawa — Politechnika Otrzymano 29. V. 1952.
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REACTIONS OF NITROPARAFFINS. VII
REACTIONS OF NITROMETHANE WITH ACETALDEHYDE

AND AMINES .

by
Z. ECKSTEIN and T. URBANSKI

When studying the reaction between nitromethane, acetaidehyde and
amines, the following were the conclusions related to various stages of
this reaction.

It has been found, that the addition of acetaidehyde to nitromethane
may lead not only to the formation of l-nitro-propane-2-ol1) (according to
Henry 2)) but also to the formation of 3-nitro-pentane-2,4-diol (II) which
so far has been prepared by S c h m i d t , W i l k e n d o r f in an indirect
way5). It has now been shown, that the formation of (I) occurs with the
yield of 75—80% (calculated for acetaidehyde), when pH is kept between
7,5 and 8,5 by means of K2CO3.

The product (II) was formed when a great excess of acetaidehyde
(cone. 60%) was used and pH kept between 6,5—7,0. The yield was 80—
95% calculated on nitromethane. The product (II) could not be brought
to crystallisation, evidently as result of the presence of impurities.

The substance (II) and nitrous acid do not furnish pseudonitrol but ni-
trolic acid. This is due to the splitting off a molecule of acetaidehyde in
the strongly alkaline medium, prior to the addition of sulphuric acid in
the presence of sodium nitrite. The identification of the substance was
carried out in a twofold way:

1. The product (II) acetylated with acetyl chloride yielded 3-nitro-
2,4-diacetoxy-pentane (III), m. p. 87—88°C (m. p. 85—86°C accor-
ding to Buckley and Charlis4).

2. The product (II) reacted with aldehydes and ketones furnishing
cyclic acetals and ketals, i. e. derivatives of 1,3-dioxane of the ge-
neral formula (IV). This proved the (3-glycol structure of (II). The
following were aldehydes used to carry out this reaction: p-nitro-,
0- and p-hydroxy-, p-methoxy-, p-chloro-, p-dimethylamino-, p-ace-
tylamino-benzaldehyde and P-phenylpropionic aldehyde. Ketals
were prepared from acetone and methyl-n-propyl ketone. All pro-
ducts (IV) as well as the diacetate (III) show the pseudonitrol reac-
tion of the secondary nitrogroup, which is contrary to the behaviour
of the substance (II).

In order to obtain readily crystallising products, from nitromethane and
acetaidehyde, a number of halogen derivatives of (I) and (II) were pre-
pared.
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They are:

l-chloro-l-nitro-propane-2-ol (V)

3-chloro-3-nitro-pentane-2,4-diol (VI)

l-bromo-l-nitro-propane-2-ol (VII)

3-bromo-3-nitro-pentane-2,4-diol (VIII)

They have been obtained from the sodium salt of l-nitro-propane-2-ol (I)
by the method of S c h m i d t and W i l k e n d o r f3). So far only the sub-
stance (VIII) was unknown in the literature.

The diols (VI) and (VIII) yielded acetals with benzaldehyde and p-nitro-
benzaldehyde. Also the substance (VIII) furnished an acetal with p-metho-
xybenzaldehyde.

Numerous attempts of synthesizing tetrahydrooxazine or hexahydropy-
rimidine derivatives by the action of primary amines on (II) failed to pro-
duce the desired products. Instead, the decomposition of (II) occurs with
splitting off acetaldehyde and formation of polymeric resinous substances,
possibly according to (A) and (B). Thus, a striking difference exists between
the behaviour of (II) and of the homologous product produced by the ad-
dition of formaldehyde to nitromethane i. e. 2-nitro-propane-l,3-diol,
which readily furnishes hexahydropyrimidine derivatives, according to
M a l i n o w s k i and U r b a ń s k i 1 ) .

The difference is evidently produced by the presence of methyl groups
which strengthen the electron attracting action of the nitro group. The
effect reduces the strength of the bond between carbons (2) and (3). Con-
sequently, the group [CH3'—C—OH] is split off and isomerised to acetal-
dehyde. The remaining one methyl group does not reduce sufficiently the
bond strength between carbons (3) and (4) and the second molecule of
acetaldehyde remains attached.

Different was the action of cyclohexylamine on 1-chloro-l-nitro-propa-
ne-2-ol (V). The exothermic reaction leads to the formation of acetaldehyde
and a crystalline unstable product m. p. 62—64°C. This is probably a salt
of cyclohexylamine and hydroxamic acid (X). It is probably formed
through the building of a hypothetical intermediate — a primary nitro-
paraffin (IX).

The isomerisation of primary nitroparaffins to hydroxamic acids under
the action of basic substances such as pyridine or sodium acetate was pro-
ved earlier by one of the authors of-the present paper16). The new com-
pounds prepared by the authors in the present work are tabulated below:
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3-bromo-3-nitro-pentane-2,4-diol . m. p.
m-dioxane derivatives (IV and IVa)

5-nitro-2,4,6-trimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(tribromomethyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxane m.
5-nitro-2-phenyl-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(p-nitrophenyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxan.e
5-nitro-2-(p-hydroxyphenyl)-4,6-dimethyl-l,3-dio-

xane
5 -nitr o-2- (p-methoxypheny 1) -4,6-dimethyl-1,3-dio-

xane
5-nitro-2-(w-phenylethyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(p~dimethylaminophenyl)-4,6-dimethyl-

l,3-dioxane
5-nitro-2-(p-chlorophenyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(o-hydroxyphenyl)-4,6-dimethyl-l,3-dio-

xane
5-nitro-2-(p-acetaminophenyl)-4,6-dimethyl-l,3-dio-

xane
5-nitro-5-bromo-2-(p-nitrophenyl)-4,6-dimethyl-

l,3-dioxane
5-nitro-5-bromo-2-(p-methoxyphenyl)-4,6-dimethyl-

l,3-dioxane
5-nitro-5-bromo-2-phenyl-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-5-chloro-2-(p-nitrophenyl)-4,6-dimethyl-

l,3-dioxane •
5-nitro-5-chloro-2-phenyl-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(dimethyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxane
5-nitro-2-(methyl-n-propyl)-4,6-dimethyl-l,3-dioxane m.
(X) Propably a salt of cyclohexylamine and chloro-

formhydroxamic acid (unstable)

111—113°C

m. p.
m. p.
m. p.
m. p.

m. p.

m. p.
m. p.

m. p.
m. p.

m. p.

m. p.

m. p.

m. p.
m. p.

m. p.
m. p.
m. p.
m. p.

m. v.

65—66 °C
164—166°C
126—127°C
145—147°C

222—224°C

132,5—135°C
94,5—96°C

181—183°C
107—109°C

144—146°C

206—207,5°C

142—144°C

124—126°C
98—100°C

125—127°C
91—92,5°C

73,5—75,5°C
68—70°C

62—64°C
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